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dimineața la prânz seara

Ministni accidentat pe DN7

Astăzi, Jurnal TV!

■ Ministrul Victor 
Dobre a fost implicat 
într-un accident de cir
culație, la Mintia.Mintia (M.T.) - în timp ce se îndrepta spre Arad, unde a fost numit ieri în funcție noul

Bani pentru bisericiDeva (S.B.) - Consiliul Local Deva a alocat, în ultima ședință, finanțare nerambursabilă din bugetul local în 2006, Parohiei Ortodoxe Române Deva VI: 80.000 RON, Parohiei Ortodoxe Române „Bunavestire”: 10.000 RON, Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Deva IV: 80.000 RON, Parohiei Unitariene Lupeni-Vulcan Filiala Deva: 5.000 RON și Bisericii Penticostale „Muntele Sinodului”: 30.000 RON.

Dozatorul, soluția minune

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- 
CUVATO pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

CUVĂMTUL LIBER
Str. 22 Decembrie, nr, 37 A 

0 (0254) 211275

0801 03 03 03

■ Problema apei pota
bile din unitățile 
școlare județene va fi 
rezolvată cu dozatoare.Deva (C.B.) - Cele mai multe piedici cu care se confruntă unitățile școlare în obținerea autorizației de funcționare sunt ridicate de lipsa apei 

prefect, mașina în care se afla ministrul secretar de stat în MAI, Victor Dobre, a fost implicată într-un accident de circulație. Evenimentul s-a petrecut miercuri noaptea, în Mintia, iar mașina ministrului se afla într-o coloană oficială. La un moment dat, o mașină a 

potabile. Aceasta este cea mai importantă problemă a școlilor din județ, 134 din ele fie nu sunt racordate la rețea, fie au fântâni fără apă potabilă. DSP impune pentru ieșirea din acest impas achiziționarea unor dozatoare care să asigure necesarul de apă potabilă, pentru că pe 15 septembrie elevii se vor prezenta la cursuri. 

poliției, care avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, a intrat într-o depășire, fiind urmată de autoturismul Audi, în care se afla Dobre. Șoferul, agent principal, angajat al MAI, nu a observat, însă. că din sens opus circula un autotren. Nu a mai avut timp

„Am făcut adrese la școlile din județ, iar rezultatele nu au fost mulțumitoare. Rog consilierii locali să aloce fonduri pentru cumpărarea acestor dozatoare de apă. Lipsa apei potabile nu e o problemă de nerezolvat, dar am văzut multă lipsă de interes”, a spus directorul DSP Hunedoara, Dan Magheru. /p.6 

să intre în coloană și a fost lovit frontal de TIR-ul, condus de un bărbat, de 28 de ani, angajat al unei firme din Alba, care circula regulamentar. în urma impactului, ministrul a suferit o ruptură de claviculă, la brațul drept, și un traumatism toraco-abdominal. /p.3

Obstacole hipiceBrad (T.S.) - O cooperativă din Brad produce obstacole folosite în cele mai renumite competiții hipice din lume, din Italia până în Japonia. Afacerea cooperativei brădene a crescut spectaculos în ultimul an. /p.3

Statutul profesional ai locuitorilor 
municipiului Deva

Salariați 28.810

întreprinzători 
privați 1.191

Lucrători pe 
cont propiru 537

Membri ai unor 
societăți agricole
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Nu au fiscul pe cap!
■ PSD Hunedoara nu 
are conturile blocate și 
vrea să mai achizițio
neze sedii pentru partid.Deva (D.I.) - Victor Vaîda, președintele organizației județene a PSD a declarat că formațiunea pe care o conduce nu are nici un fel de probleme financiare. „Filiala Hunedoara a PSD nu are astfel de probleme, care se înregistrează în alte județe din țară, respectiv conturi blocate sau neînțelegeri cu sediile de partid. Dimpotrivă, noi avem sediul orga

nizației județene cumpărat de mai mulți ani, iar cel al filialei din Deva l-am achiziționat în acest an. în plus, dorim ca acolo unde este posibil să achiziționăm și alte sedii de organizații locale, în special în municipii și orașe. în acest sens, suntem deja în tratative avansate pentru cumpărarea sediului din Simeria”, ne-a precizat Victor Vaida. în ultimele zile, în presa națională au apărut informații privitoare la blocarea conturilor PSD și la sechestrul pus asupra sediilor a nouă organizații județene ale partidului. <

Potrivit noului Cod Rutier, bici- cliștii vor fi obligați să circule doar pe benzi „special amenajate” și echipați în mod corespunzător cu veste reflectorizante și cască de protecție.
(Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Rupit. Nepotul lui Mahmud Machhadani, 
președintele sunnit al Parlamentului irakian, 
a fost răpit, miercuri seară, la Bagdad, de 
mai mulți indivizi înarmați, a anunțat purtă1 
torul de cuvânt al Ministerului irakian de 
Interne. Liderii șiiți și kurzi au cerut recent 
demisia lui Machhadani după ce acesta a 
criticat ideea înființării regiunilor autonome 
în Irak, care în opinia sa ar diviza țara.

închisorile secrete există

Avertizează 
SUA

Paris (MF) - Premierul francez Dominique i de Villepin a apreciat, ș iebi, că multiplele crize i din Orientul Mijlociu î alimentează terorismul, | avertizând implicit SUA I că „împotriva teroris- > mului nu trebuie de- i clanșat un război”. Președintele Bush a intensi- | ficat lupta antiteroristă I in urma atentatelor de ș la 11 septembrie, califi- ; când acest efort drept j „un război împotriva te- î rorismului”. Premierul i francez a reamintit însă i că numeroasele crize din regiune „fac jocul ; tuturor extremiștilor”, „împotriva terorismului i nu trebuie declanșat un ■= război, ci așa cum face Franța de ani de zile, o luptă determinată care se bazează în același timp pe vigilența de fiecare clipă și pe o cooperare eficientă cu partenerii”, a afirmat Villepin.

Tony Blair
(Foto: EPA)

Dominique de Villepin
(Foto: EPA)

Va demi
siona în 
câteva 
luni
Londra (MF) - Pre
mierul britanic Tony 
Blair urmează să de
misioneze în decurs 
de un an, dar exclu
de o retragere în vii
torul apropiat, a de
clarat, ieri, purtătorul 
său de cuvânt. Con
ferința Partidului La
burist din această lu
nă va fi ultima pen
tru Blair, care a con
dus Marea Britanie 
timp de aproape un 
deceniu, a declarat 
purtătorul de cuvânt. 
El a refuzat însă să 
precizeze o dată e- 
xactă a retragerii, du
pă ce presa britanică 
anunțase că Blair va 
demisiona în mai. • 
Dată fiind scăderea 
popularității lui Blair, 
un secretar de stat și 
șapte oficiali guver
namentali au demi
sionat, miercuri, ce- 
rându-i premierului 
să se retragă de la 
guvernare.

» George W. Bush ad
mite existența închisorilor 
secrete din străinătate, 
refuzând închiderea lor.Washington (MF) - Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a admis pentru prima dată -că Agenția Centrală de Informații (CIA) deține și interoghează membri importanți ai rețelei al-Qaida în închisori secrete din străinătate, fără a anunța insă închiderea acestor centre.Președintele a anunțat că 14 persoane, intre care și u- nul dintre presupușii organizatori ai atacurilor de la 11 septembrie 2001, au fost transferate la baza de la Guantanamo Bay, unde urmează să

fie judecate atunci când legislația va permite acest lucru.Potrivit administrației federale, după aceste transferuri,.....................................................
Statele Unite mt 
practică tortura. 
Nu am autorizat 
și nu voi auto- 
rina asemenea 
practici.

Georoi W. Bush

.....................................M închisorile secrete in care suspecții au fost deținuți au rămas goale.
Reacții vehementeExistența închisorilor secrete a fost dezvăluită in 2005 de cotidianul Washington

Post, fapt care a stârnit reacții internaționale și suspiciuni că, în numele luptei împotriva terorismului, Statele U- nite comit acțiuni condamnabile, mergând chiar până la tortură.Comitetul ONU pentru Combaterea Torturii a cerut în mai Statelor Unite să im chidă toate închisorile secrete din străinătate. O anchetă a Consiliului Europei a concluzionat că închisorile secrete sunt în peste 20 de state, majoritatea europene.Washingtonul a permis vizitele reprezentanților Crucii Roșii în penitenciarul militar de la Guantanamo Bay ■ alt subiect controversat - însă nu și în închisorile secrete.în plus, Washingtonul refu

ză să dezvăluie locațiile centrelor secrete, unde, potrivit unui oficial din cadrul CIA, ar fi fost deținuți mai puțin de 100 de suspecți.
Metode legalePotrivit lui Bush, inform^, țiile obținute prin interogarea teroriștilor au permis capturarea lui Khaled Sheikh Mohammed, organizatorul atacurilor de la 11 septembrie, dar și dejucarea altor atentate, fiind salvate astfel „viețile unor oameni nevinovați”. El a ținut să precizeze că tehnicile folosite de CIA sunt „dure dar sigure, în conformitate cu legea și necesare.” „Nu pot descrie metodele specifice folosite”, deoarece suspecții ar putea învăța să le reziste.

Nuri al-Maliki (Foto: epa)

Atac cu numeroase victime

Gabriel Bivo
laru (Foto: FAN)

Au preluat 
comandaBagdad (MF) - Premierul irakian, Nuri al-Maliki, a preluat, ieri, în cursul unei ceremonii desfășurate la Bagdad, comahda forțelor armate irakiene, asigurată până acum de Forța multinațională condusă de Statele Unite.Nuri al-Maliki și generalul american George Casey, comandantul Forței multinaționale din Irak, au semnat ieri acordul care prevede ca premierul irakian să preia, în e- tape, controlul operațional al forțelor militare naționale irakiene.Acordul prevede și crearea unui Stat Major unificat irakian, care va avea în final autoritate asupra tuturor componentelor armatei terestre, forțelor navale și armatei aerului, formate în prezent din 115.000 de militari.

Bagdad (MF) • O mașină- capcană a explodat, ieri, la intrarea într-o stație de alimentare cu carburant din estul orașului Bagdad, atacul sol- dându-se cu moartea a zece persoane și rănirea altor 17, a anunțat o sursă din cadrul Ministerului irakian de Interne, citată de Reuters.Potrivit martorilor oculari, ambulanțele și vehiculele poliției transportau victimele la spitale.Insurgenții sunniți - care se opun noului guvern irakian dominat de șiiți - comit frecvent atacuri cu bombă, vizând în principal forțele de securitate, antrenate de Statele Unite.O sursă din cadrul poliției a afirmat că victimele sunt atât civili, cât și polițiști. Victimele atentatului sunt atât civili, cât și polițiști

Iranul își consolidează apărareaTeheran (MF) - Iranul a a- nunțat că a reușit să fabrice o bombă teleghidată cu greutatea de 900 de kilograme, denumită Ghassed (Mesager), consolidându-și astfel capacitatea de apărare, a anunțat, miercuri, agenția iraniană Isna.„în cadrul eforturilor de consolidare a capacităților

noastre de apărare, am fabricat o bombă teleghidată de 900 de kilograme”, a declarat ministrul iranian al Apărării, Mostafa Mohammad Najjar.Această bombă va fi testată în zilele următoare.Iranul a anunțat, miercuri, că a pus la dispoziția forțelor sale aeriene un nou avion de luptă, denumit Saegheh (Tu

net), pe fondul tensiunilor cu Statele Unite.Teheranul efectuează de câteva zile manevre militare, în pofida presiunilor exercitate de comunitatea internațională pentru renunțarea la programul nuclear, după ce a refuzat cererea ONU de a suspenda îmbogățirea uraniului.
Cele mai represive regimuri

Rămâne în închisoareBucurești (MF) - Fostul deputat Gabriel Bivolaru, condamnat la cinci ani de detenție pentru fraudă, rămâne în închisoare după ce, ieri, Tribunalul București a respins ca nefondat recursul acestuia față de decizia instanței inferioare care nu-i acceptase cererea de eliberare condiționată.Totodată, instanța a menținut măsura potrivit căreia Bivolaru va mai putea face o nouă cerere de eliberare condiționată la începutul a-nului viitor.în 4 septembrie, în fața instanței, Bivolaru s-a descris ca fiind un deținut care a muncit, a îndeplinit toate criteriile legale și a respectat toate regulile din penitenciar.Fbstul deputat PDSR Gabriel Bivolaru a fost apărat în instanță de avocatul Petre Isac - primul funcționar guvernamental arestat și condamnat pentru luare de mită, el fiind eliberat condiționat și apoi grațiat de fostul președinte Ion Iliescu.La termenul de luni, avocatul a spus instanței că Gabriel Bivolaru este o persoană echilibrată din punct de vedere psihic și comportamental, nefiind sancționat disciplinar niciodată, pe perioada detenției.în replică, procurorul de ședință a susținut că cele două cerințe ale legii pentru eliberarea condiționată, atât privind fracția de pedeapsă care trebuie executată, cât și îndeplinirea scopului pedepsei, nu au fost îndeplinite.

• Organizația Freedom 
House a prezentat 
raportul anual despre 
regimurile dictatoriale.Washington (MF) - Organizația Freedom House a dat publicității, ieri, raportul a- nual privind cele mai represive regimuri politice din lume, în care cere Consiliului ONU pentru Drepturile Omului să ia atitudine față de abuzurile din aceste țări.Documentul intitulat „Cele mai represive societăți din lume - 2006” descrie situațiile a- buzive din opt state. Este vorba despre Cuba, Libia, Coreea de Nord, Myanmar, Sudan, Siria, Turkmenistan și Uzbekistan. Lista conține și două regiuni - Cecenia și Tibetul -, a căror populație e supusă unor intense acte de represiune.în plus, pe listă sunt menționate alte nouă state, considerate ca având regimuri au- toritariste: Belarus, China,

Guineea Ecuatorială, Eri- treea, Haiti, Laos, Arabia Sau- dită, Somalia și Zimbabwe.
Măsuri minune„Raportul trebuie considerat drept lista minimă de măsuri care trebuie luate de Consiliul pentru Drepturile Omului și de guvernele care afirmă că susțin respectarea drepturilor omului”, a declarat Jennifer Windsor, directorul Freedom House.„Consiliul ONU pentru Drepturile Omului trebuie să dovedească urgent că poate și va lua atitudine într-o manieră constructivă și va fi evaluat în funcție de disponibilitatea și capacitatea de a lua măsuri în privința încălcărilor drepturilor omului”, a a- dăugat Windsor.Din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului fac parte 47 de state, trei fiind menționate în raportul Freedom House - China, Cuba și Arabia Saudită.

Tensiuni la CNSASBucurești (MF) - Mai multe surse din CNSAS a creditează ideea unui război surd între aparatul tehnic al instituției, format în mare parte din funcționari publici, și Colegiu, iar efectele acestui război se resimt în tentativele de discreditare a Consiliului, dar și în ineficienta acestuia.„Aparatul nostru tehnic este la pământ. Nu numai că nu ne ajută, ci chiar a ajuns, în repetate situații, să ne încurce. Avem mai mulți șefi decât subalterni, iar posturile aici se pare că se ocupă - sau au fost ocupate până acum - pe bază de relații”, a declarat unul din cei zece membri ai Colegiului CNSAS, forul de conducere al instituției.Referitor la cel mai recent scandal legat de Colegiul CNSAS, cel privind e-

xistența unor posibile deconturi false anchetate în prezent de polițiști, sursa citată a precizat că acesta nu este decât „cea mai cunoscută dovadă a incom- pentenței, dacă nu a relei voințe, din partea aparatului tehnic”.Un alt membru al Colegiului și-a criticat colegii funcționari pentru faptul că au trimis deținătorilor de arhive noi solicitări, suprapuse celor dintâi trimise cu acordul Colegiului și la care destinatarii au transmis răspunsuri.„în CNSAS este, practic,, o luptă fiecare contra fie- A care. Sunt interese uriașe în această instituție și, de aceea, de multe ori, apar lucruri de-a dreptul interesante”, a declarat un alt membru al Colegiului CNSAS.
’ Cotidian editat de SG Inform Media SRL,

Deva, Str.«22 Decembrie, nr. 37 A
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• Seminar. Producătorii agricoli interesați în creșterea bovinelor pot participa astăzi, la Arad, la un seminar pe tema creșterii vacilor pentru carne. Seminarul va avea loc în pavilionul A al Expo Arad Internațional, situat pe Șoseaua Arad - Nădlac. (C.P.)
• Casă de vacanță. Azi, la ora 18.00, în f^cia, va fi lansat proiectul „Tabere de va- Wiță pentru toți copiii" inițiat de Fundația „Ajutați Copiii din România" - Filiala Hunedoara. Un grup format din doi profesori și șase elevi din Germania se află la Băcia, cu scopul de a ajuta la finalizarea lucrărilor unei prime case de vacanță pentru copii. (S.B.)

Obstacole pentru elite hipice

Tiberiu Stroia
liberiu.stroia@informmedia.ro

Am un leu și nu-l 
mai beu!

Mare agitație printre membrii partidului 
ce stăteau la umbra celor trei 
trandafiri. Cică; după doi ani de la alegeri, 

PSD-ul mai are de plătit câteva miliarde de 
lei pentru „căciulițele" aruncate de PSD, spre 
popor, în campania electorală. E drept că 
poporul s-a încălzit la creier, dar, vorba Iu' 
Caragiale, acum cine plătește!? Că urlă, frate, 
firmele păgubite după banii băgați de PSD în 
căciulițele din campania electorală!

Și, ca un cavaler ieșit dintr-un butoi cu 
vin, iese la rampă nea Nicu Văcăroiu, 
care se declară dispus să plătească cinci mi

lioane de lei vechi, lunar, pentru a „stinge" 
datoriile în care se scaldă partidul său de 
suflet. Păi, băi, nea Văcă, la alea cinci mi
lioane pe care ești dispus să le plătești lunar 
vei reuși să achiți datoria partidului în vreo 
,60 de ani! Adunați la vârsta în care te scalzi, 

wu siguranță vei fi cel mai bătrân om de pe 
Pământ! De aceea, mai bine te rugai de 
Năstase să-și vândă jumătate din 
nenumăratele ouă pentru a rezolva problema. 
Sau, Adi nu mai are nici unul?

Audi-ul ministerial a ieșit șifonat din coliziune

Șoferul ministrului Dobre, 
cercetatMintia (M.T.) - în urma accidentului petrecut miercuri noaptea, pe DN 7, în localitatea Mintia, șoferul ministrului secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, Victor Dobre, s-a ales cu dosar penal. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara spre soluționare. Cu toate că a fost rănit, ministrul Dobre a participat ieri la numirea în funcție a noului prefect al județului Arad. Polițiștii hunedoreni continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul rutier.

-Ml------------------- :----------------------------------------------------------------------------------—-------

A** Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA" Deva
H face înscrieri pentru anul școlar 2006-2007 

la învățământul POSTLICEAL, specializarea
IJ TEHNICIAN ÎN TRANSPORTURI AUTO 

INTERNE Șl INTERNAȚIONALE.
“ Informații la secretariatul unității din B-dul 

_ 22 Decembrie 116, telefon 0254/230739,
J zilnic, între orele 8,00 - 16,00.

(62699)

■ La Brad se fabrică 
obstacole pentru cele 
mai cunoscute hipodro
muri din lume.

Tiberiu Stroia ___________
tiberiu.stroia@infonnmedia.roDeva - Orice hunedorean împătimit de concursurile hipice urmărește cu pasiune competițiile desfășurate pe întreg mapamondul. Puțini știu însă că o parte dintre obstacolele peste care sar caii sunt confecționate în municipiul Brad. Totul a început
Premieră la
■ Cei 40 de inculpați 
în dosarul mafiei fieru
lui vechi au fost 
prezentați instanței.

Mihaela Tămaș_______________
mit1aela.tama5@informmedia.roDeva - Holurile Tribunalului Hunedoara au fost ieri neîncăpătoare. Zeci de mas- cați și jandarmi au format cordon pe scările Consiliului

este fericitul câștigător al concursului de abonați „Citește! Cuvântul Liber nu te uimește?” Acum are o nouă mobilă de sufragerie care dă o culoare aparte locuinței. Felicitări!
(Foto: T. Mânu)

Prima zi de școală
•

!■" Biim Șoș lansat He .^avântul fiber" se aii. eazâ itilsrildr noștri. 
„Prima zi de școală" este tematica concursului Care va premia cele mâi 
reușite fotografii ce vor reprezenta elevi în prima zi de școală. Cei ce vor 
trimite pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau 

I e-mail sanda.bocaniciu@mformmedia.ro, cele mai reușite fotografii per
sonale făcute în prima lor zi de școală vor participa la o tragere la sorți. în 
urma tragerii vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați cu câte 
un set de rechizite complet, necesar pentru începerea noului an școlar. Pen
tru participare la concurs fotografia trebuie însoțită de numele, adresa și 
numărul de telefon la care poate fi contactat cel fotografiat. Fotografiile 
trebuie trimise în perioada 6 - 30 septembrie 2006. Persoană de contact: 
Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon 0254/211275 sau 

I 0720/400437.

Obstacolele de la Brad sunt făcute din lemn de stejarîn urmă cu patru ani când Cooperativa Horea din Brad demarează un contract cu o firmă din Franța care co
Tribunalul HunedoaraJudețean, pentru ca rudele inculpaților să nu aibă acces în sala de judecată și pentru ca haosul să nu se instaleze. Cele 40 de persoane inculpate în dosarul „Hidra” au fost prezentate Tribunalului pentru prelungirea mandatelor de arestare preventivă.
Inculpați en-grosNumărul acestora a adus o premieră pentru Tribunalul Hunedoara, unde nu a fost,

ARTICOL PUBLICITAR

Top Tech aduce la Deva Toshiba Roadshow
Firma TopTech din Deva orga

nizează în data de 26 septembrie 
Toshiba Roadshow, eveniment anu
al care se întoarce în Hunedoara și 
care se va desfășura la Camera de 
Comerț și Industrie.

Evenimentul va consta într-o suită 
de prezentări și demonstrații practice 
pe echipamentele Toshiba oferite de 
specialiștii TopTech Foarte mulți 
reprezentanți ai companiilor impor
tante din județul Hunedoara și ai 
instituțiilor publice locale vor avea 
acum ocazia să asiste la demonstrații 
pe echipamentele Toshiba, să cu
noască cele mai noi soluții de pe 
piață și să beneficieze de ofertele 
deosebite pe care TopTech le lan
sează cu ocazia evenimentului.

Programul evenimentului va 
cuprinde o conferință de presă, sem
inarul propriu-zis, demonstrații prac
tice și discuții, cocktail.

De asemenea, e pregătită o 
tombolă pentru toți participanții la 
eveniment, cu premii oferite de Toshi

mandă o serie de obstacole de călărie pentru a fi efectuate la Brad. „A contat foarte mult faptul că puteam prezenta un
probabil, niciodată un grup atât de mare de inculpați. Chiar dacă rudele nu au avut acces în incinta Tribunalului Hunedoara, cei 40 nu au încetat să se dea în spectacol și să urle cât îi țineau plămânii că vinovați pentru faptul că sunt închiși se fac: comisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, procurorii și alți anchetatori.

ba. Agenda propusă pentru seminar 
include: introducere Toshiba IT Țrek, 
gama de produse și soluții Toshiba cu 
accent pe beneficiile acestora, soluții 
software pentru document, manage
ment, echipamente multifuncționale 
nou lansate pe piață, echipamente de 
prezentare și laptopuri, posibilități de 
finanțare, preț pe pagină și oferte

speciale. Organizând Toshiba Road- 
Show în Deva, firma TopTech 
dovedește încă o dată preocuparea 
constantă de a introduce pe piața 
hunedoreană cele mai noi produse 
și servicii din domeniul IT&C, prezen
tând în premieră soluții lansate recent 
la nivel mondial.

(49262)

Sfatul specialistului
Fitoterapîe pentru 
disfunctii hepato-biliare
(partea a II a) Farmaas/spectafctSEPT/M/AȘERBAN

Director al LABORATOARELOR FARES 8/0 WTAL

Simptomele care caracterizează 
disfuncțiile hepato-biliare sunt 
numeroase: senzație de gust 
amar, greață, vomă, balonări, 
indigestie, dureri de cap, diaree, 
migrene, constipație, febra, icter, 
colici biliare.
Majoritatea acestor simptome se 
datorează unei funcționări 
defectuoase a vezicii biliare care 
se manifestă prin scăderea 
secreției .și/sau întârzierea 
evacuării bilei în intestin, 
afectând procesele de digestie și 
în special digestia grăsimilor.

CEAIUL 
HEPATOCOL 
e s(e indicai 
bolnavilor cu 
d i s k i n e z i e 
biliară asociată 
constipației sau 
cu suferințe 

hepatice consecutive diskineziei 
biliare. Se beau 2«3 căni cu 
infuzie pe zi, cu o jumătate de oră 
Înaintea meselor principale.

6131

preț competitiv. Astfel an început să producem aproxi mativ 20 de repere”, declar: Ionel Crișan șeful serviciulu de producție.
în toată lumeaîn timp, valoarea repereloi produse la Brad crește. „îr 2002 produceam obstacole de călărie în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Astăzi valoarea producției se ridică la circa 2,5 miliarde de lei. Din Franța, obstacolele de călărie produse la Brad ajung pe hipodromuri din Germania, Italia, Japonia sau Austria”, declară Crișan.

Aparținătorii s-au agitat

TINCTURA DE 
ROSTOPASCÂ 
stimulează secreția 
vezicii biliare și are 
efect calmant asupra 
colicilor biliare. Se 
recomandă bolnaviloi 
cu diskinezie biliară (în 
special hipertonă), 
colecistite, hepatite, 

colici biliare. Se iau 10-15 
picături diluate în 100 ml apă sau 
ceai, de 2 ori pe zi. 
TINCTURA DE 
G Ă L B E N E L E 
stimulează secreția 
bilei și eliberarea 
acesteia în intestin, 
are efect 
antiinflamator și 
antibacterian. 
Bolnavii cu reflux 
bilio-duodenal vor lua 
20-30 de picături diluate în 100 
ml apă sau ceai, 
de 3 ori pe zi.

CONCURS

mailto:liberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@infonnmedia.ro
mailto:mit1aela.tama5@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@mformmedia.ro
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Nuterw Prwflnt»! Fectoir* Marla
1157 - S-a născut Richard I Inimă de teu, rege al Angliei 
Intre^J^im_________

1841 - S-a născut compozitorul ceh 
Antonin Dvorak.______________________
1866 - S-a născut poetul George 
Coșbuc (m. 1918).
1907 - A încetat din viață losif Vulcan 
(foto), poet, prozator și dramaturg, 

coordonator al revistelor «Familia» șl «Șezătoarea».___ _
1925 - S-a născut actorul britanic Peter Sellers («Pantera 
Roz») (m. 1980).__________
1929 - S-a născut Ștefan Bănulescu, scriitor romln (m. 
1998)._________________________________________________ __
1949 ■ A încetat din viață Richard Strauss, compozitor și 
dirijor, reprezentant al post-romantlsmului (n 1864).___

2004 * A încetat din viață cântărețul Dan Spătaru, în urma 
unui stop cardiac.

VREMEA
16°minim x/ienf' 31°.

maxim

Cer mai mult senin. Maxima termică va fi de 31°C, iar minima de 16°C.Prognoza pentru două zileSâmbătă. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 16°C.Duminică. Cer temporar noros. Temperatura maximă 23°C, iar minima de 10°C.
Calendar Creștin-Ortodox 
Nașterea Maicii Domnului.

Frumoa- 
■țlcnogțu 

Firev 
la trup!

M carul

Schimburi

Soluția Integramel din numărul precedent: L - I - FOC - SATURA - UF - CABARETE
- BOCIT - RIL - MAT - BOT - MIM - PUI - P - U - UNIC - 00 - TARA - ABUR - 
PIPOTA - T - DE - IRA ~ 01 - RH - AROME - MIROS - TAP - UNII - VASE

Mtmtlc 
writer 

luni It 
lumini

BQR0IG0P

Ml IWfl

Combuati' 
M organic 

Armata

Burdufuri

MWH
ca 

noaptaa

Barbac
Este o zl buna pentru a lua decizii Importante In privința 
relațiilor sentimentale $1 partenerlale. Chiar daca situația fi
nanciara nu vâ satisface pe deplin, nu va îngrijorați.

Uhimola 
la tuni 

r"
Munți în 
luraț»

I

Taur
Intuiția va ajuta sa găsiți o metoda originală pentru a face 
schimbări Importante In viața socială. Pentru aceasta, va fl 
nevoie să faceți un compromis cu membrii familiei.

Gemeni
Aveți un succes deosebit în activitățile Intelectuale șl In soci
etate. în partea a doua a zilei, încasați o sumă Importantă 
de bani dlntr-o colaborare.

HmIIu
Sportul 

schițărilor

PimAntul 
împlrțlt 
țăranilor

Intre col 
•I călăreț

I

&
O

Rac
S-ar putea să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental țl 
sa fiți nevoit sa luațl o decizie Importanta. în afaceri, puteți 
să faceți proiecte de viitor.

Leu
ZI favorabilă realizărilor pe plan social șl material - dar să 
nu vă așteptați ca rezultatele să apară medlatl S-ar putea 
să plecați într-o călătorie neplaniflcată.

Fecioară
Sunteți în formă $1 vă adaptați cu ușurința la situații noi.
Reușiți să rezolvați câteva probleme ale familiei $1 chiar să 
îl ajutați pe alții sa îșl rezolve problemele.

Balanță
Sunteți ?ntr-o formă Intelectuală deosebită, care vă 
facilitează relațiile cu cel din jur. Sunteți capabil să ascul
tați cu atenție problemele celorlalți $1 să oferiți sfaturi utile.

Calendar Romano-Catolic
Nașterea Sfintei Fecioare Maria.

Calendar Greco-Catolic
Nașterea Maicii Domnului.

Energie electrică_____  ____ __
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-17.00, în localitatea Sântuhalm (zona Wilmos) și între 
orele:
8.00-16.00, în localitățile Renghet, Fântâna și la RTV 
Măgura Boiului.

Gaz metan ________ L
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă _________ _ __ _ ____
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 septembrie, Cuvântul lîber vrea 
să-i demonstrezi din nou cât de ușof te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alătur! de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str.22 Decem
brie, nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Devș, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 30 septem
brie. Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ara 16.30, 
la sediul redacției, îh prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, tnt. 8806, 
Persoană de contact Magdalena Șerban 
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

i 
i i i i 
i 
i i 
i 
i i 
i i 
i 
i i 
i 
i

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

ti

&

Localitatea
Tel.

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

Scorpion
Demarați cu bine o nouă afacere $1 faceți planuri de viitor 
în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de 
viață vă susține. Vă sfătuim să evitați speculațiile.

Săgetător
Intuiția și simțul practic vă ajută să luațl decizii inspirate în 
afaceri. Dacă vl se propune asocierea într-o nouă afacere, 
nu vă grăbiți să refuzațil

Capricorn
Vă decideți să amânați o călătorie lungă în interesul fami
liei, din cauza dificultăților financiare. Astăzi, însă, aveți 
posibilitatea să realizați proiecte ambițioase.

Vărsător
Se conturează o zi excelentă în afaceri, gu întâlniri fruci 
tuoase și planuri de viitor bine concepute. Investițiile p& 
termen lung sunt favorizate.

Pești

Aveți succes în activitățile desfășurate în cămin, dar și în 
afaceri. Partenerii de afaceri vă apreciază propunerile, dar 
vă sfătuim să nu începeți mai multe activități simultan.

1ST TA SILE!.............................

TiramisuIngrediente: 16 pișcoturi, 250 ml cafea concentrată, 3 linguri rom, 500 gr brânză de vacă, 300 ml frișcă lichidă, 4 linguri lichior de portocale, 4 linguri zahăr pudră, pudră de cacao pentru ornat.Mod de preparare: într-o tavă încăpătoare, așează 16 pișcoturi. Amestecă 250 ml cafea concentrată cu 3 linguri rom și stropește pișcoturile uniform. Lasă deoparte, să se îmbibe bine. Amestecă 500 gr brânză de vaci cu 300 ml frișcă și 4 linguri de lichior de portocale. Adaugă 4 linguri zahăr pudră. în 6 pahare de servit, cu picior, alternează un strat de pișcoturi cu unul de cremă, până se umplu. Ultimul strat trebuie să fie de cremă. Presară pudră de cacao și servește.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul 1VR. Sport 
8:10 Festivalul Mamaia, 

2006 (reluare)
8:45 Festivalul Mamaia, 

2006 (reluare)
9:20 Oglinda retrovizoare 

(reluare)
9:50 Integrame despre 

integrare (2 episoade) 
10:35 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
(reluare)

1130 Teoria conspirației (r) 
12:05 Misterele din Sankt

0 Petersburg (r) (s) 
13:00 Planeta îii jeanși (r) 

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

14:30 Corry și restul lumii (r) 
0 (serial)

15:30 Tribuna partidelor par
lamentare 

16:00 Parlamentul României 
17:00 Corry și restul lumii (s) 
17:30 Hollywood star (doc.) 
18:00 Misterele din Sankt
0 Petersburg (s) 

19:00 Jurnalul ÎVR. Sport. 

Meteo

20:20 Mickey - Ochi Albaștri
(comedie, SUA, 1999).
Cu: Hugh Grant, James 
Caan, Jeanne Tripple- 
horn. R.: Kelly Makin • 

22:10 O tură de aventură.
Prezintă: Gianina Coro- 
ndan și Tom Wilson 

22:50 Parfum de glorie... cu
Ivan Patzaichin 

23:45 Celebritățile timpului 
tău (s) 

24:00 Jurnalul TVR. Sport ’ 
Meteo

0:20 Jurnal de călătorie 
(dramă/biografic, 
SUA/Ger./Ang./Arg./Chi 
le/Peru/Fr„ 2004). Cu: 
Gael Garda Bernal

235 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:40 Să nu spui vorbă 
marel (r) (comedie, 
Franța, 2005). Cu: Ge
rard Jugnot, Melanie 
Doutey. R.: Eric 
Civanyan

7:00 Știrile ProTv 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
0(serial, reluare) 

10:00 Mania grandorii 
(film artistic, reluare) 

12:00 Parte de carte
(reluare)

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Meseriașii (r) 
14:15 Bătălia din umbră 
T -3 (dramă, România, 

1986). Cu: Dan Con- 
durache, Al. Repan, 
Șerban lonescu, llarion 
Ciobanu. R.: Andrei 
Blaier

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s) 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

20:30 Matrix
8 (film de acțiune, SUA, 

1999). Cu: Keanu 
Reeves, Carrie Ann 
Moss, Laurence Fish- 
burne, Hugo Weaving. 
R.: Andy Wachowsky, 
I arry Wachowski 

23:15 Alta războiului
> (acțiune, SUA, 2000). 

Cu: Wesley Snipes, 
Anne Archer, Maury 
Chaykin, Cary-Hiroyuki 
Tagawa, Michael 
Biehn, Donald Suther
land. R.: Christian 
Duguay

1:45 Pepe și Fifi (dramă, 
România, 1994). Cu: 
Irina Movilă, Cristian 
iacob, Mihai Călin, 
Costel Constantin. R.: 
Dan Pița

4:00 Familia Bundy (r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6:00 Teo

(reluare)

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revistra presei

IM Știri
9:00 în gura presei 

(reluare). 
Revista presei 
cu Mircea Badea.

10:00 Concurs 
interactiv 

11:00 Anastasia
Hțfilm serial) 

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

12:00 Secretul Măriei
0(film serial)

13:00 Observator 
cu Simona Gherghe

13:45 Shaolin Cowboy 
(reluare)

16:00 Observator 
16:45 Dispariții

0 (serial)
17:45 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

20:45 îngropat de viu 
(thriller, SUA, 1990). 
Cu: Tim Matheson, 
Jennifer Jason-Leigh, 
William Atherton, Hoyt 
Axton. R.: Frank 
Darabont

22:45 Intrusul
•sș(dramă/thriller, SUA, 

2000). Cu: Al Pacino, 
Russell Crowe, Christo
pher Plummer. R.: 
Michael Mann 
Wigand, fost șef al 
departamentului de 
cercetări și dezvoltare 
al companiei Brown & 
Williamson, era un 
foarte apreciat om de 
știință și ultimul 
deconspirator datorită 
funcției sale înalte.

2:30 Concurs interactiv 
3:30 Observator (r) 
4:30 întâmplări hazlii (s) 
6:15 Anastasia

(film serial, reluare)

9:00 Sărutări furate (s) 10:00 
Centrul de frumusețe (partea 
a Vlll-a) (dramă, Italia, 2001) 
11:40 Caracatița (r) 1230 Dra
gul de Raymond (s) 13:00 î- 
napoi la mătură (doc., r) 1335 
Teleshopping 14:00 Fergus 
McPhail (s) 1430 încurcăturile 
lui Zack (s) 15:00 împreună în 
Europa 11600 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Lecția de engleză (r) 
17:00 Dincolo de hartă 1735 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița 
spre Europa 19:00 Bazar 
19:30 Dragul de Raymond (s) 
20:00 Ray Mears 20:35 D'ale 
Iu' Mitică 2130 Jurnalul TVR 
22:10 Liga gentilomilor (s) 
22:45 Coolmea distracției esti
vale 23:45 Gorki Park (thriller, 
SUA, 1983) 2:00 Joe cel fru
mos (film, r) 3:40 Bugetul meu 
(reluare)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Căsătoriți pe viață 
(s) 11:35 Will și Grace (s) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu' 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 14:30 Lumi fasci
nante 15:30 That '70s Show 
(s) 16:00 Naționala de bere 
16:30 Inimi frânte (s) 18:30
Știri Național TV 20:00 Suro- 

( rile Mirabal (dramă, SUA,
2001) 22:00 Capriciile destin
ului (comedie romantică, SUA 
1995) 24:00 Emmanuelle (s) 
1:00 Atingerea diavolului (ho
rror, Italia/ SUA, 1988)

9:25 Liga juniorilor - Looney 
Toons (s, r) 10:15 Icstrim Tivi 
(s)10:45 Mai cântă o dată Sam 
(film, r) 12:45 Războiul donelor 
13:15 Liga juniorilor (s) 13:45 
Terapie intensivă (r) 15:00 
Calea misterelor (r) 16:00 Bună 
dimineața, Miami (r)16:30 Ra
binul și hoțul (com.) 1900 Doc
torul de suflete (ep. 1) 20:00 
Români de succes 20:20 Calea 
misterelor (s) 2130 Bună dimi
neața, Miami (s) 22:00 Jucăria 
3 (horror, SUA, 1991) 24:00 
Prietenie pe muchie de cuțit (s)

630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Tormenta (r) 930 Ciocolată 
cu piper (s, Brazilia, 2003) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s). 
Cu: Yahdira Carillo, Sergio 
Sendel, Alexis Ayala, Alessan
dra Rosaldo, Sylvia Pasquel, 
ReneCasados 1130 Celebri
tate (r) 12:30 Minciuna (s) 
13:30 înger sălbatic (s) 1530 
Visuri fără preț (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 2030 La Tor
menta (s) 21:30 Tărâmul pasi
unii (s) 2230 Bărbatul visurilor 
mele (s) 23:30 Celebritate (s) 
030 Poveștiri adevărate (r)

7:30 Flavours - 3 bucătari (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sunset 
Beach (s) 10:40 Dragoste și pu
tere (r) 11:00 Record brokers 
(s,r) 1130 Tele RON 13:00 Ga 
rito - p. I+I114:45 Dragoste și 
putere (s) 15:15 Un copil deo
sebit (dr.) 17:00 Mariana - Pre
țul inocenței (s) 18:00 Focus 
19:00 Record brokers (ep. 5) 
19:45 7 bAni de-acasă 2020 
Cina cu Fred (com.) 22:20 Me-
teo 2230 Focus Plus 23:15 
Mondenii (r) 23:45 Avocatul 
Diavolului (thriller, SUA, 1996) 
1:45 Focus (reluare)

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (documentar) 10:30 
Euroblitz (r) (doc.) 11:00 Ne 
privește 12:00 Destinații la 
cheie (r) 1230 Teleshopping 
13:05 Esentze (r) Cu llinca 
Vandici 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 15:00 Te
leshopping 15:35 Euromaxx 
(doc.)16O0 Cuba 17:00 Vis de 
vacanță. Emisiune de turism 
17:30 Pasul Fortunei 19:00 
Știri 19:20 Hobby Mix 20:00 
Trenul vieții. Talk-show 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 
23:30 Mănăstirea Snagov 
24:00 Știri 0:15 Vedetele se 
întreabă (divertisment) (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

9:20 Madison (dramă, SUA, 
2001). 11:00 Oameni și oa
meni (dramă, Franța, 2005). 
13:00 Crăciunul păpușilor Mu
ppets (comedie, SUA 2002) 
1430 Marile speranțe (roman
tic, SUA 1998). 16:20 Atenție 
mor sosiilel (romantic, SUA, 
2004), 17:50 Simțuri (roman
tic, SUA, 2005). 19:30 Cine
ma, cinema, cinema (SUA, 
2006) 20:00 Ocean's 12 (aven
turi, SUA. 2004). 22:00 Exor
cistul: începutul (horror, SUA, 
2004). 23:55 Când voi fi 
iubită? (dramă, SUA, 2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edito
rii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:15 100% 21:00 Rea
litatea de la 21:00 22:00 Zece 
fix. Cu Stelian Tănase 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Realitatea all-inclusive 23:45 
Ziarul Realității 24:00 Reali
tatea de la 24:00

7:00 Curse și fiare vecf 1.00 
Bătălia de la Cernobîl 9:00 
Confruntări și fiare vechi 10.00 
Fălci aeriene 2 11:00 Motoare 
masive 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Curse și fiare 
vechi 14:00 Bătălia de la Cer
nobîl 15:00 Megarăzboaie și 
fiare vechi 16:00 Cum se fa
brică 1700 Curse 18:00 Auto
mobile americane recondițion
ate 19:00 Motoare masive 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Petrol, sudoare și plat
forme 23:00 Fugarii 24:00 
Constructorii de motociclete 
100 Martor paranormal
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sămAtate | Cabinetele ajung la medici
• Microbi. Specialiștii în microbiologie 
susțin că pe fiecare centimetru al telefonului 
stau mai multe bacterii decât pe capacul de 
la WC. Pentru evitarea îmbolnăvirilor, medicii

r/ecomandă folosirea șervețelelor antibacte- 
^iene. (IJ.)

• Virus B, Lamivudina este un medicament 
de terapie de lungă durată, contra virusului 
B. în general, după 4 ani organismul capătă 
rezistență. De aceea ultimele tehnici arată că 
tratamentele cu interferon peghilat sau cu a- 
bacavir se folosesc la debutul bolii, după 
tratament se poate apela la lamivudina. (I.J.)

Medicul CL...........................................

TahicardieDeva (I.J.) - Livia Ionescu, Deva: „Am fost diagnosticată cu tahicardie, însă medicii au păreri împărțite despre tipul bolii: unii spun că e tahicardie paroxistică supraventriculară, alții că este sinusală. Ce pot să fac, pentru că tratamentul nu dă rezultate?”Medic: „Trebuie stabilit cu certitudine ce fel de tahicardie este. Vă recomand o examinare de tip Holter care înregistrează timp de 24 de ore EKG. Abia apoi se va ști de ce medicamente este nevoie.”Ion Ilieș: „Am de mai multe zile o dia- *• ree persistentă. Să fie de la consumul de fructe și pepene roșu?”Medic: „Consumul de fructe dulci poate determina apariția unor scaune de consistență scăzută, dar, la întreruperea acestuia, scaunele ar trebui să își recapete consistența. Este posibil să aveți o parazitoză intestinală, de aceea vă recomand să faceți un examen coproparazitologic.”

■ Medicii de familie și 
cei din ambulatoriu 
mai au câteva zile pen
tru depunerea cererilor.

Ina Jurcone__________________
lM.jurcenecinformmtdiB.roDeva - Cei 250 de medici de familie care nu sunt proprietarii spațiilor unde funcționează le pot cumpăra. Lista cu cererile de achiziție a fost deja depusă la administrațiile publice locale de pe raza cărora funcționează cabinetele. "Este important ca medicii de familie să fie proprietarii spațiilor în care funcționează Întrucât vor deveni interesați pentru dotarea acestora cu aparatură medicală de calitate. în această situație sunt aproape toți medicii din județ. Prea puțini dintre aceștia au reușit în ultimii 16 ani să-și deschidă un cabinet privat pentru me-
Remedii naturisteDeva (I.J.) - Smirna și mușețelul sunt două dintre plantele medicinale extrem de benefice în tratarea afecțiunilor cavității bucale. Smirna se folosește în tratarea cu succes a gingiilor și afecțiunilor dentare.în medicina modernă, smirna este folosită ca antiseptic, în cazurile de gripă, astm, tuse, congestii, în cazul a- fecțiunilor dentare și gingiva- le. Ea funcționează ca un a- gent antimicrobian: stimulează producerea celulelor albe și

La Deva i-«u depus 19 cereri de cumpărare (Foto: ci)dicina de familie", declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.
Cereri la DevaLegea 236/2006 prin care se modifică și se completează OUG 110/2005 privind vân
are un rol antimicrobian direct. Mușețelul are efect sudorific, calmant, antispasmodic, dezinfectant, antiinflama- tor, iar băile și spălăturile cu mușețel au un efect calmant, cu influență benefică asupra întregului sistem nervos. Se folosește în cazul abceselor dentare, a gingivitelor și este un remediu homeopatic foarte eficient și foarte folosit în albirea dinților.Cele două plante ajută, practic, la întărirea gingiilor și la curățarea dinților. 

zarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical a intrat in vigoare la 1 iulie. “La Deva 19 medici de familie au depus cerere pentru achiziționarea
Cabinet pentru pensionariDeva (I.J.) - Persoanele membre ale CAR a Pensionarilor Deva pot beneficia în mod gratuit de servicii de fizioterapie, chiar în incinta sediului societății.„Până in prezent au fost tratate peste 300 de persoane. Ei au beneficiat de tratamente cu curenți inter- ferențiali, dinamici și ionici, ultrasunete, bioton și 

spațiului, cereri aprobate prin HCL 309/2006. Ș-au ales deja membrii comisiei care va aviza achiziția și va stabili prețul de vânzare, urmează să se treacă la procedura legală de achiziție”, declară Angela Guran, consilier pe relații publice în cadrul Primăriei Municipiului Deva.
Preturile cabinetelorPrețul de vânzare al spațiului medical se stabilește diferențiat, pe categorii de localități, conform Legii nr. 351/2001. Prețurile diferă în funcție de localități șl de gradul de uzură al clădirii. Astfel, pentru localitățile de gradul 0, 70 euro/mp; pentru localitățile de rangul I, 50 euro/mp; pentru localitățile de rangul II, 40 euro/mp; pentru localitățile de rangul III, 30 euro/mp; pentru localitățile de rangul IV, 20 euro/mp; pentru localitățile de rangul V, 15 euro/mp.
masaj", declară Eugen Gâr- bou, președintele CAR pensionari Deva. La un preț mult mai mic decât la cabinetele medicilor de familie, membrii cotizanți pot beneficia de. teste de glicemie la prețul de 3 lei, iar pensionarii membri la prețul de 5 lei. Până în prezent, de la începutul anului s-au efectuat 714 teste în valoare de 2142 lei.

T7
■

121 de zile au mai rămas 
până la integrarea in UE

PAREREA TA CONTEAZĂ: Este necesarii o supraveghere electronici a inculpaților?

Cursul valutar BNR - 08.09.2006
1 euro _________________ ______________ 3,5263 lei______
1 dolar american_________________________2,7574 lei________
1 gram aur 56,2210 lei

mi SITE PE II:

www.fotopedia.ro
Deva (C.P.) - Este un portal pentru pasionații de fotografie. 
Aici găsești o secțiune specială, Fotopedia Campus, de
dicată sfaturilor și articolelor utile oricărui fotograf.

în județ_______ ________
DN 66: Băcia - Călan;
DN 68 A: Dobra - limită cu județul Timiș;

Decizia ca anumite persoane care au încălcat legea să poar te o brățară electronică pentru a fi urmărite este foarte bună.
Cred că este o idee bună. Ar fi mult mai bine așa decât să fie scăpați infractorii așa cum s-a întâmplat cu Hayssam.
CosticA Topor, 
Deva

Cei care sunt vizați să spună mersi că nu vor mai fi arestați preventiv, că sunt liberi, chiar dacă vor purta acele brățări!...
Anonim, 
Deva

Cred că este o idee bună și că va fi a- plicată cât de curând! Va fi de mare folos justiției, dar și pentru imaginea țării.
Nu sunt de meserie și nu pot da o părere în această privință. Cred totuși că este un sistem de urmărire foarte bun.

Florin Ienășesc, 
Hunedoara

Marcel CArje, 
Brad

SUDOKU
> w w - - - - J -

9 7 1 3 2
9 1

6
8

2 6
8 3

1

8 4 5
3

4 7 5
5 1 3 2 6

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre intre 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent
24168395 7 
593217648 
687594132 
935761284 
462358791 
718429563 
876145329 
32987641 5- 

H 54932876

LlVIU ClORBEA, 

Deva

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare lâ concurs. Premiile nu sunt transmisibile; La acest 
concurs .nu pot participa angajat» Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

C?JVA[îber îți face viata și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai 
■multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei față de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să iți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs • 8 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

lM.jurcenecinformmtdiB.ro
http://www.fotopedia.ro
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4 liVw Vi’V a'Să i & v V8, v Vfct ă ă *"C«s> Școlile vor avea dozatoare• Paznici la furat. Cinci agenți de pază cu vârste cuprinse între 18 și 39 ani, din Vulcan, au fost prinși în flagrant marți spre miercuri noaptea, de polițiștii Biroului de Ordine Publică Vulcan, în timp ce furau 17 elemente TH uzate (stâlpi hidraulici), în valoare totală de 2.200 lei noi, din incinta Exploatării Miniere Paroșeni. (M.T.)• învățământ. Guvernul a adoptat o hotărâre ce prevede că numărul disciplinelor de studiu este același pentru toate formele de învățământ universitar. De asemenea, durata ciclului de licență este aceeași. Prevederile actului normativ se aplică în facultățile publice și private, din anul universitar 2006- 2007, pentru studenții admiși în anul I. (S.B.)

■ Pentru școlile din 
județ fără apă potabilă 
soluția dozatorului este 
una salvatoare.

CăllN BicăzanDeva - Decizia Direcției de Sănătate Publică de a impune primăriilor cumpărarea de dozatoare pentru unitățile școlare neracordate la o rețea cu apă potabilă este, în general bine primită de primarii județului. Chiar dacă pentru achiziționarea unui
Urmărire pe calea feratăVulcan (M.T.) - Trei tineri au fost prinși de jandarmi, în timp ce încercau să fure cărbune dintr-un tren, care pleca de la EM Li- vezeni. Pentru că aceste practici simt la ordinea zilei, în acea parte a județului, ieri seară, jandarmii au organizat o acțiune. Aceștia au urmărit trenul în care se aflau cele trei persoane. Tinerii, Nicolae Z., de 20 de ani, Zoltan F., de 18 ani, Adrian C., de 16 ani, din Vulcan, urcaseră în trenul care a ieșit ieri, în jurul orei 18:00, de la EM Livezeni. Au urcat în vagoanele încărcate cu cărbune, însă nu au reușit să arunce din tren nici o bucată din minereu. După o urmărire ca-n filme, jandarmii i-au comunicat mecanicului de locomotivă să oprească trenul, în zona barierei din stația CFR Vulcan. Tinerii au fost prinși, urmând ca justiția să-și facă datoria.

I. Petruț D. Magheru

Sistem de 
interogareDeva (D.I.) - Primăria Deva va pune la dispoziție un sistem de interogare și consultare - taxe și impozite locale, prin telefon, precum și Me apelare și înștiințare Automată cu privire la situația datoriilor pe care contribuabilii le au către Consiliul Local Deva. Acest sistem oferă posibilitatea ca sunând la unul din numerele de telefon 232366, 232367 și 232368, în baza unei identificări personale, contribuabilul să afle situația datoriilor pe care le are către Consiliul Local Deva legate de impozitul pe clădiri, terenuri sau mașini. Pentru aceasta este necesar doar un aparat cu taste numerice de la care cel interesat să apeleze unul din numerele indicate, pentru ca apoi să urmeze indicațiile.

Inițiativă
București (D.I.) - Par
lamentul, primarii 
sau cel puțin un sfert 
din cetățenii unui ju
deț pot avea inițiati
va convocării unui 
referendum pe pro
bleme de interes lo
cal, potrivit unei iniți
ative legislative a- 
doptate de plenul 
Senatului. Rezultatele 
referendumului local 
vor fi validate „indi
ferent de numărul 
persoanelor care par
ticipă la scrutin". 
Propunerea prevede 
că „problemele supu
se referendumului 
local se stabilesc de 
consiliile județene, 
după caz, la propu
nerea primarului, res
pectiv a președintelui 
consiliului județean 
sau a unei treimi din 
numărul consilierilor 
locali sau județeni, 
precum și a unui nu
măr de cel puțin 
25% din cetățenii cu 
drept de vot care au 
domiciliul sau reșe
dința în unitatea ad- 
ministrativ-teritorială 
respectivă"

IA-TI PRIMARUL LA IN*) 
Cămin Cuiturai la Sân
tuhalmloan Ștefan, SântuhalmVreau să-i întreb pe cei de la Primăria Deva când se va termina și noul cămin cultural din localitatea Sântuhalm? De vreo cinci-șase ani au demolat clădirea vechiului cămin și apoi au ridicat una nouă, care a rămas nefinalizată. De atunci parcă nu se mai termină lucrările.Răspunsul viceprimarului Florin OanceaAvem stabilit un plan de investiții și, conform acestuia, până în primăvara anului viitor clădirea Căminului Cultural din Sântuhalm va fi predată la cheie.

Precizări de la OPCDeva (D.I.) - în urma articolului „în război cu OPC Hunedoara”, publicat în data de 2 septembrie a c., în ziarul „Cuvântul liber”, Viorel Chiș-Șerban, directorul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, precizează că agenții instituției nu au proferat amenințări la adresa lui Mircea Clej, administrator la SC Plast Prodcom SRL Băița. într-un comunicat al OPC Hunedoara se arată că, în momentul în care s-a aplicat sancțiunea de 3 milioane de lei vechi, „procesul verbal a fost întocmit în mod corespunzător. Judecătoria Brad, fără a anula procesul verbal de constatare a contravenției, a reținut în sarcina petentului Clej Mircea săvârșirea contravenției însă, având în vedere gradul de pericol redus al acesteia, a transformat sancțiunea amenzii în avertisment. Așadar, nu i-a dat câștig de cauză în totalitate”. Totodată, directorul OPC Hunedoara mai specifică faptul că agenții instituției nu au proferat amenințări la adresa administratorului firmei SC Plast Prodcom SRL, și că, dimpotrivă, acesta a avut o atitudine agresivă.

Propunere PCBucurești (D.I.) - Reprezentanții Partidului Conservator vor promova un proiect de lege prin care cota maximă a taxelor percepute de experții cadastrali să nu depășească 10% din valoarea de piață a terenurilor. Inițiatorii susțin că propunerea este agreată de Comisia Juridică din Camera De- putaților și de Ministerul A- griculturii, Pădurilor și Dez voltării Rurale. Conservatorii acuză faptul că, în prezent, ex perții cadastrali aplică taxe e- xorbitante și spun că dacă a- ceste practici se vor menține vor fi puse în pericol subvențiile care vor fi acordate de UE pentru parcele. „Unor investitori li s-a cerut să plătească un tarif de zece ori mai mare decât prețul de piață al terenului respectiv. Am primit foarte multe semnale din teritoriu, în mediul rural, un hectar de teren costă 10 milioane lei vechi, iar experții cadastrali solicită, pentru analiză și verificări, de la 25 la 50 mii. lei vechi pe hectar”, a declarat Nicolae Popa.
Delegație la 
SzigetvarDeva (D.I.) - O delegație formată din cinci persoane, condusă de primarul Mircia Muntean, este în perioada 7 - 11.09. într-o vizită oficială în localitatea Szigetvar, Ungaria. Potrivit viceprimarului Florin Oancea, vizita se desfășoară cu prilejul „Zilelor orașului Szigetvar”. „Participăm la a- ceste acțiuni datorită protocolului de înfrățire pe care îl a- vem cu această localitate din Ungaria de aproximativ zece ani de zile”, ne-a declarat Florin Oancea. 

singur dozator primarii vor trebui să aloce din buget 300 de lei, s-a constatat că în unele zone această soluție de moment s-ar putea transforma într-una de viitor.
Primarii acceptă„La școala din Podele o să cumpărăm un dozator. Chiar dacă avem fântână proprie, apa nu e conform cerințelor. Ideea cu dozatoarele mi se pare bună pentru că școala este situată pe un deal și nu avem de unde să ne aprovizionăm cu apă”, a spus pri-

IEBAR1!

Școala - parc public?Angelica Bogleș, DevaLocuiesc în vecinătatea Școlii Generale Nr. 5 din municipiul Deva și vreau să atrag atenția autorităților că, în timpul zilei, terenurile din curtea acestei unități de învățământ sunt pline de tot felul de persoane străine care joacă fotbal și fac o gălăgie de nedescris. Seara e și mai grav, pentru că în curtea școlii se adună indivizi care consumă băuturi alcoolice. Este mai ceva ca într-un parc public.Răspunsul viceprimarului Florin OanceaO să luăm legătura cu cei de la Poliția Comunitară pen

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
Ji permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate’ 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber iți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îti oferim aceasta șansă7 
Pentru câ ești sau cu siguranța vei dori să

I devii unui dintre abonațn noștri
Un nou concurs iti va râsplâti fidelitatea!

I Cum ooti nartiqpa?
Fă ți un abonament la Cuvântul Liber pen 
tru minim O LUNĂ, cu numai 8.9 lei (da.

Profită de acest cont

mărul comunei Luncoiu de Jos, loan Petruț. „Vom cumpăra câte un dozator pentru fiecare unitate școlară care nu are apă potabilă. Soluția asta de moment se poate transforma la noi într-una permanentă pentru că este destul de greu ca pe viitor toate unitățile să fie branșate la rețea. Aici, nici fântânile nu au apă bună de băut”, a 
tru a se deplasa mai des în zonă și a verifica ce se întâmplă în incinta acestei școli. O să luăm măsuri pentru ca în curtea respectivei unități de învățământ să nu mai pătrundă persoane străine.
Canalizareloan Ștefan, SântuhalmMai mulți locuitori din Sântuhalm doresc să știe când se va realiza canalizarea în această localitate. De foarte mult timp ni se promite că se va face, dar am rămas numai cu promisiunile.Răspunsul viceprimarului Florin Oanceaîn acest an este prevăzut in program a se introduce rețea de canalizare doar pe strada

ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, pânâ 
in 28 octombrie 2006’ Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O P 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul Liber 
sau vino cu ea chiar la redacție Toate chi 
tantele vor participa la concurs 
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe sanse de câștig!

Unde te ooți.abona?
la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 

Strada 22 Decembrie, numărul 37A.
• la poștă,

rs și abonează-te acum! 

afirmat primarul comunei Băița, Damian Diniș. în perioada 10-15 septembrie se va efectua un nou control la toate unitățile școlare din județ cu probleme, iar măsurile luate împotriva celor care nu respectă normele Direcției de Sănătate Publică vor fi drastice, putându-se ajunge până la retragerea autorizației de funcționare.

Florin Oanceadin fața bisericii din Sântuhalm, aceasta urmând a fi finalizată până la 1 decembrie. Lucrările pe celelalte străzi vor fi cuprinse în pro gramul pe anul 2007, în funcție de fondurile pe care le vom avea la dispoziție.

sau dacâ vte« ca organizatorii noștri de 
presa sa vina chiar la tine acasă suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajat» 
S C. Inform Media S.R.L și nici rudele aces
tora de gradele I și II
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, ! 
in data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi publicat in ] 
paginile ziarului din data de 31 octombrie 
Informații suplimentare, la telefonul I 
0254/211275, interior 8806 Persoană de 
contact: Magdalena Șerban Succes’

CONCURS



Trei indisponibili la Jiul

• Monitorizat de lot. Componentul secției de gimnastică aerobică de la CSS Petroșani,7>Raul Furnea, este în atenția Lotului Național al României. Petroșăneanul va participa la finele acestei luni la CN de Gimnastică Aerobică de la București și în urma acestui concurs, antrenorii lotului vor decide dacă Râul este sau nu pregătit pentru lot. ( V.N.)
• Ruptură. Se pare că neînțelegerile dintre Rapid și Ciprian Vasilache au dus la o ruptură definitivă. Fotbalistul a fost trimis să joace la echipa a doua a feroviarilor, dar a refuzat acest lucru. Nu este exclus ca Vasilache să opteze pentru un transfer la Jiul Petroșani. (V.N.)

■ Ciprian Petre, Panai- 
tescu și Lițu nu vor pu
tea juca, mâine, împo
triva liderei CFR Cluj.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinut@informmedia.roPetroșani - Florin Marin, antrenorul Jiului, se confruntă cu probleme de lot și înaintea partidei cu CFR Cluj, lidera clasamentului, chiar dacă meciul vine după o perioadă de două .săptămâni de întrerupere a campionatului. „Ovidiu Panaitescu, Ciprian Petre și Alin Lițu și-au reluat antrenamentele cu e- chipa după accidentări mai vechi, dar sunt încă în urmă cu pregătirea fizică și nu cred că voi putea conta pe serviciile lor”, afirma tehnicianul. Antrenorul a precizat că vrea ca Jiul să nu piardă meciul

C. Petre (alb) va lipsi de la meciul cu CFR Clujcu CFR Cluj, din etapa a VI- a a Ligii I, programat mâine la Dej, de la ora 17.00, chiar dacă adversarul este unul foarte bun. „Echipa lui Dorinei Munteanu va fi obligată să atace pentru că are un sin
gur obiectiv, victoria. în acest context, noi am putea să ne a- părăm aglomerat și să încercăm să punem probleme pe contraatac, pentru că nouă ne convine și un rezultat de egalitate”, comenta Florin Marin.

Vor pe podiumDeva (C.M.) - Mureșul Deva, ajunsă pe locul patru după victoria obținută etapa trecută în deplasare cu Sparta Mediaș, ar putea prinde podiumul dacă va câștiga meciul pe care îl va disputa, azi, de la ora 17.00, acasă, cu Transit Tg. Mureș. “Abordăm meciul la victorie și sper să învingem mai clar, nu așa chinuit ca în cele trei partide câștigate până acum”, afirma Gică Barbu, antrenorul deveni- lor. Tehnicianul Mureșului nu va putea fi prezent la meci, întrucât e obligat să plece la București pentru a susține câteva e- xamene, așa că echipa va fi condusă de pe banca tehnică de secundul Constantin Olariu.

Campionatul Național de 
sanie pe rolePetroșani (V.N.) - în perioada 7-10 septembrie a.c., la Petroșani se desfășoară Cupa României și Campionatul Național de sanie pe role. Competițiile sunt organizate de Federația Română de Bob - Sanie și Clubul Sportiv Școlar Petroșani. Directorul clubu- , lui din Valea Jiului ne-a precizat ieri că la întreceri iau startul aproximativ 60 de sportivi de la 14 cluburi din țară. Așadar se vor întrece juniori mici, juniori mari și seniori, băieți și fete. De remarcat apoi că la Petroșani vor fi prezente lotul național și lotul olimpic de sanie ale României. Organizatorii apreciază că în aceste zile în Valea Jiului vor avea loc întreceri de înalt nivel, la care participă cei mai buni sportivi la 'i această categorie din țară.

Viitorul sună bine la Călan
■ Fotbaliștii Victoriei 
vor avea contracte și 
vor fi premiați pentru 
fiecare punct obținut.

CăuN BicăzanCălan - Fotbalul de plăcere, generat de problemele financiare cu care s-a confruntat clubul Victoria Călan, devine o amintire neplăcută, odată cu startul noii ediții de campionat. începând cu acest nou sezon, jucătorii vor avea salarii fixe și prime în funcție de punctele obținute, astfel că echipa din Călan revine în rândul echipelor cu pretenții ale Ligii a IV-a (Divizia D). „în general jucătorii vor fi plătiți cu salariul minim pe economie, dar cei mai va

loroși vor primi salarii mai mari”, spune noul finanțator Andrei Dan care a preluat echipa în această vară. Pe lângă salarii jucătorii vor încasa o primă de 40 de lei noi pentru fiecare punct obținut acasă sau în deplasare. Chiar dacă ambițiile au devenit mai mari îndată ce finanțatorul Andrei Dan și-a intrat în drepturi, promovarea în eșalonul următor nu a devenit un obiectiv pentru acest sezon. „Dacă am reuși clasarea pe primul loc în acest sezon, am putea să susținem financiar clubul în Liga 3, dar nu cred că echipa ar face față ca joc. De aceea măi întâi trebuie să închegăm o echipă, să o rodăm și să îi oferim posibilitatea să acumuleze experiență”, susține

finanțatorul Andrei Dan. în planul de viitor intră și amenajarea bazei sportive la care în ultimii ani nu s-a mai lucrat nimic. Pentru 2007 sunt programate construirea unui teren de minifotbal și a unuia de tenis, supraînălțarea vestiarelor și amenajarea unei săli de forță.
Echipă tânărăCa de obicei în ultimele sezoane, din principiu, dar și obligat de lipsa banilor pentru transferuri, antrenorul Victoriei Călan dă credit tinerilor. „Media de vârstă a echipei este de 19 ani. în condițiile în care trei sferturi din jucătorii pe care îi am în lot nu au jucat niciodată la seniori e greu să ne gândim la promovare încă din primul

Antrenorul Titi Alexoisezon. Dar echipa e tânără, de perspectivă și poate pe viitor vom ataca intrarea în eșalonul următor”, spune antrenorul formației, Titi Alexoi. Victoria Călan va susține primul meci din noul sezon duminică, 10 septembrie, în deplasare cu Gloria Geoagiu.
Deva (C.M.) - Programul etapei a Vl-a, azi, 8 septembrie: 
Inter Blaj - Dacia Orăștie; Soda Ocna Mureș - Oltchim 
Rm. Vâlcea: Mureșul Deva - Transil Tg. Mureș; Sănătatea 
Cluj - Atletic Sibiu; CSM Sebeș - Gloria II Bistrița; Someș 
Gaz Beclean - Avântul Reghin; Arieșul Turda - U. 1919 
Cluj; FC Sibiu - Mobila Sovata; Maris Tg. Mureș - Sparta 
Mediaș.
Clasamentul

FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîndeplinirea 
baremului în Divizia B.

1. Atletic Sibiu 5 4
4

1 
0

0
1

11-4
9-4

13
122. Oltchim 5

3. Arieșul Turda 5 3 2 0 10-3 11
4. Mureșul Deva 5 3 " 1 1 4-3 10
5. „U" 1919 Ciul 5 2 3 0 5-1 9
6. Sparta Mediaș 5 2 2 1 4-1 8
7. Trans Sil 5 2 1 2 6-6 7
8. Inter Blaj 5 2 0 3 6-3 6
9. Dacia Orăștie 5 2 0 3 9-7 6
10. Soda Ocna Mureș 4 2 0 2 2-3 6
11. Maris Tq. Mureș 5 1 3 1 5-8 6
12. Mobila Sovata 5 2 0 3 9-13 6
13. Avântul Reqhin 4 1 2 1 5-5 5
14. Gloria II Bistrița 5 1 2 2 5-6 5
15. CSM Sebeș 4 1 1 2 5.-6 4
16. Sănătatea Cluj 5 1 0 4 3-9 3
17. Someșul Beclean 4 0 0 4 2-13 .0
18. FC Sibiu 5 1 0 4 3-8 -2

FOTBAL/LIGA A fV-A (DIVIZIA D)
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii, etapei I, 
duminică, 10 septembrie, ora 11.00.
Univ. Petroșani - Col. Matei Corvin Hd:__
Sorin Ciotlăuș - centru, Florin Cibian și Flavius 
Coroiu (toți Deva) - asistenți.
Observator - Adrian Radu (Deva).
Jiul II Petrila - Aurul Brad:
Daniel Marinescu - centru, Florin Velea și Cristinel 
Pascal (toți Hunedoara) — asistenți.
Observator - Petru Sperios (Hunedoara).

-^Constructorul Hunedoara - Minerul Aninoasa:
’«r Daniel Thirt — centru, Alexandru Belgun (ambii 

Călan) și Adrian Romonti (Simeria) - asistenți. 
Observator - Marian Dima (Deva).
Gloria GeoagiujWictoria Călan:
Sergiu Perța - centru, Cristian Lazăr și Ionel Cîrstea 
(toți Petroșani) - asistenți.
Observator - Zoltan Gergely (Hunedoara). 
Metalul Crișcior - Agrocompany Băcia:
Vlad Biriș - centru, Alin Saraol și Petru Voica (toți 
Deva) - asistenți.
Observator - Lazăr Kelemen (Deva).
Retezatul Hațeg - CFR Marmosirm
Valentin Gavrilă - centru, Nicolae Albulescu (ambii 
Brad) și loan Hrițcu (Orăștie) - asistenți.
Observator - Doru Toma (Deva).

Au prins curajOrăștie (C.M.) - Nou-promo- vata în Liga a IlI-a, Dacia O- răștie și-a recăpătat încrederea în forțele proprii după ce a spălat rușinea înfrângerilor din primele trei etape prin două victorii consecutive obținute în rundele patru și cinci. “Jucătorii au mai mult tupeu și nu mai au tracul din primele etape. Abordăm meciul de azi din deplasare cu Inter Blaj cu gândul de a obține măcar un punct. S-au făcut eforturi financiare importante pentru a-i recompensa pe jucători pentru ultimele două victorii, iar ei sunt motivați să-i răsplătească pe cei care susțin echipa printr-un joc bun”, afirma Constantin Nenu, antrenorul Daciei Orăștie. Pentru meciul de la Blaj, Dacia nu are indisponibilități în lot, iar Florin Buzatu care nu a jucat nici un meci până acum din cauza unor probleme la genunchi și- a revenit și e apt de a intra în teren. Partida dintre Inter Blaj (locul 8) și Dacia Orăștie (locul 9) va fi arbitrată de: Io- nuț Juravle, Vlad Screciu (ambii Timișoara), Râul Ghi- ciulescu (Lugoj).
Cupa SperanțelorDeva (C.M.) - Componentele lotului de junioare COSR care se pregătesc la Deva sub comanda antrenorilor Gheor- ghe Orban și Monica Micu vor participa, sâmbătă, la sala CNS „Cetate” Deva, la concursul de verificare, dotat cu Cupa Speranțelor la gimnastică. Competiția constituie ultima verificare a sportivelor înaintea participării la Campionatul Național de Maestre 
care va avea lnr în 99 sen.
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UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA SIBIU
Sibiu, Bulevardul Victoriei nr.10 Tel: 217989 Fax: 217887 http://www.ulbsibiu.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
550012-Sibiu, Str. Dr. Ion Ratiu nr. 5-7 Tel: 0040/269/2103'5; Fax: 0040/269/2103 "5 
e-mail: economice,(a itlb-abm.m
Pentru forma de licență zi. în urma redistribuirii prin suplimentare 30 locuri cu laxa |

Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor
Specializări: Economia comerțului turismului și serviciilor -300 ID
Economia comerțului turismului și serviciilor- Huși
Domeniul de licență: Finanțe Specializări: Finanțe și bănci - 300 locuri ID
Domeniul de licență: Contabilitate Specializări: Contabilitate și informatică de gestiune: 300 locuri ID 
Domeniul de licență: Management Specializări: Management 300 locuri ID
Domeniu] de licență Economie și Afaceri Internaționale Specializări: Afaceri internaționale - limba română 
Afaceri internaționale în limbi streine - limba germană (principal) - etfieză, franceză (secundar)
La forma de învățământ zi: Proba scrisă - 22 septembrie. Perioada de înscrieri: ID 8-30 septembrie 2006 
Perioada de înscrieri ri -18-21 septembrie 2006
STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER- Integrarea internațională a turismului și serviciilor, Dezvoltarea 
durabilă și economia firmei; Strategii și politici economice europene; Economia și. gestiunea companiilor 
internaționale; Comunicare în afaceri și relații publice in limba română și în limba gennană - principal, engleză 
și franceză- secundar; Strategii și politici de management, și marketing ale firmei; Managementul financial al 
organizației; Strategii și politici financiar-bancare in Uniunea Europeană
Perioada de înscrieri 12 - 28 septembrie 2006; Interviu 29 septembrie 2006
S'IUDR POSTUNIVERSITARE; STUDII APROFUNDATE - Managementul în turismul international 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE. INDUST RIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
550012-Sibiu, Str. Di: Ion Rația nr. 7-9
Tel: 0040/269 '211338: Fax: 0040 269.21.2558 e-mail: saiapiiițiridbsibiu.m
Domeniul de licență Ingineria Produselor Alimentare Specializări: Ingineria produselor alimentare -100 ID 
Controlul și expertiza produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole - 250 locuri cu taxă 
Domeniul de licență: Inginerie și Management
Specializări: Inginerie și managementul alimentație publică șiagroturism - 100 de locuri cu taxă:
Dom de licență: Biotehnologii Alimentare Spec Biotehnologii pentru industria alimentară - 50 loc cu iaxă 
Domeniul de licență: Agricultură Specializări: Montanologie- 70 de locuri cu taxă:® ID 
Domeniul de licență: Horticultura Specializări: Horticultura- 50 de locuri cu laxă;
Dom de licență: Ingineria Mediului Spec: Ingineria și protecția mediului în agricultură-50 loc cu laxă 
Periottaa de înscrieri: ~i 11 - 15 septembrie 2006. Perioada de înscrieri IB: 1 - 25 septembrie 2006 
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER; Asigurarea calității și siguranței alimentelor 
Tehnologii modeme de diversificare a produselor alimentare; Gestiunea durabilă a zonei montane 
rieriouțlă de înscrieri: 1-11 septembrie 2006
FAC WJATEADE MEDICINĂ „VICTOR PAPILIAN”
9Stl166-S^iu, fc Pompei» Onofreiu nr. 2-4
K: W4t Fax: 0040/269/212320 e-mail medicina.dulbsibm.m
Doinetiiul de lfca*»»; Sănătate Specializări; Medicină generală •‘5® locun cu taxă

Mediebtii temut. -20 locuri cu laxă: Asistentă medicală 50 locuri cu taxă:
Perioada de înscrieri -11 - 15 septembrie 2006. Proba scrisă 18 septembrie 2006. ora 16
Asistență medicală anul IV (continuare studii) - 50 de locuri cu taxă:
fa*»* «i de luetittit S3-29 septembrie 2006
S8BDH POSTIMWSHARE DE MASTER: Managementul ibedicinei muncii: Management sanitar: 
Pediatrie comunitară
FACULTATEA DE ȘTIINȚE

2-Sibiu. 8» fie ’hnte&t m 34 Tel: 0040/269216642:Fax: OQ40 269.21661' e-mailstimtefi ulbsibhi.m 
Doiwiiiil de lieen^i Matematică Locuri bugetate; locuri cu taxă. 100 locuri ID 
Domeniul de liaaup: Informatică «scări bugetate și locuri cu taxa
Se dfganizeazi anta* sre. atini han«ti taxă în următoarele domenii: Statistică și Informatică economică; 
Biologie. Știfoța nrtuiulm. Gutarii Fizică și Spoit, Psihologie. Sociologie. Studii culturale- Etnologie, 
Ktență socială 
bvățămâwiaJiaHsanjă .

* ■

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA”
550179-Sibiu, R-dul. Mitropoliei nr. 20
Tel: 0040/269/210530; Fax: 0040/269/215905 e-mail: teologie((iiidbsibiit,m
Domeniul de licență: Teologie - 53 tocuri cu taxă; 1 loc ricini. Perioada de înscrieri: 4-15 septembrie 2006
STUDII POSIUNIVERSTIARE DE MASTER: Teologie sistematică, Teologie biblică, Teologie Istorică,
Teologie Practică; Teologie și proiect social 
DEPÂRTAMENTUT, DE TEOLOGIE PROTESTANTĂ -

Domeniul de licență: Teologie Specializarea Teologie protestantă - 12 locuri bugetate 
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI PATRIMONIU „NICOLAE LUPT ” 
550024-Sibiu. B-dul. Fictoriei m: 5-7 Tel: 0040/26^/214468: Fax: 0040/269/214468, e-mail: fifdfulbsibin.ro 
Domeniul de licență: Istorie Specializări: Istorie -11 de locuri bugetate; 80 de tocmi cu taxă; 80 ID
Domeniul de licență. Arte Plastice șl Decorative
Specializări: Conservare și Restaurare - 3 tocuri bugetate. 20 de locuri eu taxă.

Design Vestimentar -13 de locuri cu taxă:
STUDII. POSTUNIVERSITARE MASTER 20 locuri bugetate 80 locurw taxă
Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric: Istoria bazinului dunărean în țțnmul mileniu al erei creștine;
Elite politice romanești (secolele XVUI-XX). Relații internaționale ale Românei m epoca contemporană;
.Antropologie culturală și istorică; Istoria Transilvaniei in secolul XX: Arta și.săritura românească
Perioada de înscrieri: ~-14 septembrie 2006

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
550024-Sibiu, B-dul Fidwiei nr. 5-~ Tel: 0040.269 215556; Fax 004:0.269 2BSF e-mail: litereț&.ulbsibiu.m
Domeniul de licență: Limbi și Literaturi Specializări Limba și literatura rmn&tă - a limbă și literatură străină
(engleză, germană, francezul 46 de locuri cu taxă; 138 ID
Limba și literatura engleză - o limbă și literatură străină (germană, fmeezil sau ttetei și literatura română

- 3 locun bugetate: 60 de locun cu taxă;
Limba și literatura germană - o limbă și literatură străină (engleză, francezul sau Limba șl ttterafura română
-1 loc bugetat: 50 de locun cu taxă:
Limba și literatura franceză - o limbă și literatură străină (engleăt, germană^ sau Limba teateura română
-1 loc bugetat: 50 de locuri cu taxă:
Limba și literatura română - Bibliologie și biblioteconomie - 3 locun bugetate 29 de loeiiri ca tas:
Domeniul de licență: Limbi Moderne Aplicate 
Specializări: Limba engleză - Limba franceză sau Limba germană - K1 de locuri eu taxă: 

Limba germană - Limba engleză sau Limba franceză - 38 de locuri cu taxă . 
Limba franceză - Limba germană sau Limba engleză - .3 de locun bugetate: 50 de locini ca taxă:

Domeniul de licență' Studii Culturale Specializăn: Studii americane - 30 de tocuri eu taxă:
Domeniul de licență: Teatru Specializarea:. trfele spectacolului de teatru (Actorie) -10 locuri cu taxi

Teatrologie - Management cultural - 1 locun bugetate; 10 loctua cu taxă-
Perioada de înscrieri 1-13 septembrie 2006
I loc pentm candidat» din etnia nomă. 1 loc pentru candidata din Republica Moldova 
STUDII POSTI UNIVERSITARE ițLAS'fER: Teoria și practica iradticeni și a u^uslapei - lirnua aa^etil 
Modernism - postmodernism; Identitate și eiuopenitate in literatura romană; literatura engleză și taneooaă 
in sec. XX. Limba șt literatura română: Studii gennauistice și iiiterciiltinale europene: Snrdii tatetlingvi&foe și 
interculturale europene: Limba și literatiua engleză' Limba și literatura gennană; Lunba și litaratura tisBcesS 
Limba engleză aplicată iu afaceri: Teoria si practica traducerii și a translației. LrfflK germană 

Teoria și practica traducerii și a translației. Limba franceză
FAC ULTATEA DE JURNALISTICĂ
550201-Sihiu, Str. Brutarilor nr. 1-3 Țel.: 0040 269 21828': Fax. 0040^269 21W3
e-mail. iurnalisticoțți nlbsibiu.m
Domeniul de licență; Științe ale Comunicării
Specializări: Jurnalism - l de foc bugetat pentru etnia nomă: 70 de locuri cu taxS 90 ID

Comunicare și Relații Publice -1 de loc bugetat pentru etnia trouiâ; 39 de locun ®r ta®â- ID
Domeniul de licență: Filosofie Specializări: Filosofi?- 5 locuri bugetate; ‘'O de loetm cu mă;
Perioada de. înscrieri: 1 - 30 septembrie 2006
STUDII POSTUNIVERSITARE DE MAS TER : Domeniul Științele comunicării- Idei și soncepte filosofice în Bomeninl Ic țtataDMtite^ Specializări. Matematică Informatică - 100 de locui i cu taxă 
presă și literatură. Editare de carte și presă specializată: Comunicate și publicitate; lumalism și Relații Publice
Perioada de înscrieri : 4 - 23 septembrie 2006
FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OBER1H”
550025-Sibiu. Str Ennl Cioran nr. 4
Tel: 0040/269/217928;Fax: 0040/269/212'16e-mail: mgmeriefritllMbnuv
Domeniul de licență: Inginerie Industrială 1
Specializări: Tehnologa construcțiilor de mașini; Moșim și sisteme de product Desist UtesaU -
100 de locun cu taxă:
Domeniul de licență: Inginerie Industrială 2
Specializări Tehnologia și designaiprotedțiă&z
Tehnologia designai confecțiilor de piele și idtoatbuLi - 45 fie tonati l^geiate; de locuri eu taxi;
Domemul de licență: Inginerie Mecanică
Specializări: Utilaje pentru textile și pielărie - ® de locuri bugetate: 40 de loeiui cu taxă:
Domeniul de licență: Mine, Petrol, și Gaze
Specializări: Transportul, depozitarea și distibuția hidrocariturilt' -1 boa bugetate; HO
Domeniul de licență: Inginerie și Management
Specializări: Inginerie economică în domenitil mecanic -3'2 de tocuri cu taxă; 601D
Domeniul de licență: Calculatoare șl Tehnologia Informației
Specializări: Calculatoare; Tehnologia i^ornmfiei - 34 de tocmi cu taxă:
Domeniul de licență: Inginerie Electrică Specializări Electromecanică - 28 de locuri cu taxă; 60 FR.
Dom de licență: Ingineria K -Juluf Spec: Ingineria și protecția mediului în induce ■ 36 fie locuri cu taxă
Domeniul de licență: Ingineria Transporturilor
Specializări: Ingineria transporturilor și a traficului - 30 de locuri cu faxă
Perioada de înscrieri: 11-19 sep tembt^e 2006
STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER: Managementul fabricației; Management infiiuMF glorificarea 
gazelor naturale; Managementul calității: Proiectarea și fabricația asistată fie calculator; Știiața și ingineria 

calculatoarelor; Optimizarea proceselor tdinologice pentru confecții textile; Inginerie electivii asistată de 
calculator; Tehnici CADCAM, CAE în sisteme de producție; Managementul sistemelor integrate;
Managementul securității, sănătății și al relațiilor de muncă
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLI TICE. RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE
550324-Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 et. II cam. 11 Tel./Fax; 0040 269 422169; .
Domeniul de licență: Științe politice Specializarea: Științe politice - 67 de locuri eu taxă 75 1D

Studii de securitate; 27 de locuri cu taxă
Domeniul de licență: Relații internaționale și Studii Europene
Specializarea: Relații internaționale și Studii Europene - 28 de locuri cu taxă:
Perioada de înscrieri 5 - 2S septembrie 2006
STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER- Diplomație și politică externă în relațiile internaționale:
Managementul instituțiilor europene; Managementul integrării europene și administrației: Relații mtemațioitale Importanți Toate proer iele sunt acreditate. Taxa de școlarizare este de 700 RON / Semestni 
Sisteme de securitate; Promovarea securității prin relații intemațiouale.Politicile publice de dezvoltare locală și DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

.. —«...—: c—D«iinp, „nhli.'A d,> nmtM'tia minorilor: Dmlomatia apărării STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER: Management educațional

Donfenid de ficeapi Statistică și Informatică economică
Specializării economică -150 de locuri cu taxă
Perioada dc in,>crier:. 11 - 16 septembrie 2006
STUDII POSTUNIVERSITARE MASTER
Matematică Matematică Informatică aplicată, Modele matematice și soft aplicativ. Metode numerice și 
soft aplicații. Analiză reală și complexă, soft aplicativ. Didactica matematicii
Fizică Muu 'area sistemelor fizice. Tehnici moderne de analiză a substanței:
Informatică Tfhnolotoa informației și comunicare în limba engleză. tehnologia informației 
Biologie Expertiza si managementul sistemelor ecologice. Ecologie aplicatii
Psihologie elinologii psihologice militare, Surdoaudiologie
Sociologie Dezvoltare umană iu societatea informatizată. Psihosocfologia și asistența socială a familiei. 
Mtotitatotogia negocierii, Psihosociologie delincventei. Prevenția și asistența socială a deliucvenților. 
Managementul ospitalității. Etnoidentitate și turism ecologic. Analiză și diagnoză socială. Psihosociologie 
organizational! 0 managerială. Diagnoză și intervenție organizational!, Societatea europeană post modernă 
Educație Fizică și Sport Tehnologii informatice aplicate in protecția sănătății. Tehnologii informatice 
aplicate în managementul organizațnloi sportive.
HCULTATEĂDE DREPT „SIMION BĂRNUȚIU”
550324-^h Cetea Dtmteărilw: 34 TEL: 0269-233924, 0269-233295, 0269-4236’0 

e-mail: dmpt^ulSaibht.m web:http: mvw.diept.ulbsibht.m
CURSURI DE ZI Șl ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

DREPT- 100 locuu cu taxă (1450 RON)
ADI^ISTRAȚIS PUBLICĂ-100 focuri cu taxă (1450 RON)

POLIȚIE COMUNITARA (specializare unică in țara, realizată în colaborare cu Academia de Poliție
.Al. I. Cuza din București) - 100 locuri cu taxă (1500 RON)
Peripadp.de ftiscriei® 4 -^5scptembrig2006
Taxa de temere; 70 RON, Ia una sau mai multe specializări
Acte necesare pentru înscriere: dosar plic, cerere tip înscriere, diplomă de bacalaureat in original sau copie 
legalizată, foaie matricolă - copie legalizată, certificai Je naștere ■ copie legalizată. 3 foto np buletin, 
adeverință medicală tip. buletin/carte de identitate- copie, adeverință de recrutare sau livret militai - copte 
legalizată, cazierul judiciar pentru specializare? Miție comunitară
Important Pentru specializările Dfept'și Administrație Publică se organizează și INVățAMÎNT LA 

îb ruinătoarele centre tutorial: Sibiu. Mediaș. Hunedoara, Târgu Mureș, Mîerctuea Ciuc, 
Taigu Se&Hesc, Bacău. Râmnic» Vâlcea, Tfagoviște. Taxa de școlarizare este de 1350 RONran, platibili in 
mai multe tete. Informații suplimentare; Tel/Fax : 0269 440880. web : www.drept.ulbsibiu.ro 
PROGRAME DE MASTER.AT (3-4 semestre)
Instituții de Drept fcvat Român. Științe Penale, Drept European, Dreptul Afacerilor.
Modernizarea Aiknmistrtției Publice prin prisma Acquisului comunitar. Administrație Publică Europeană. 

Managementul Poliției și Instituții Comunitare.

I

rv

http://www.ulbsibiu.ro
fifdfulbsibin.ro
Peripadp.de
http://www.drept.ulbsibiu.ro


vineri, 8 septembrie 2006 CM»

Vând ap. 2 camere (03)

• cu garaj, zona Micro 15, semidecoman
date, etLRefati la tetefoanele 0741/122764 
iau 0741/192043. (nr. 10/31M2006)

• decomandate, parter, vedere în 2 părți, CT, 
îmbunătățiri, bun și pt. birouri, Deva, zona Gării, 
95.000 ron, neg., sau schimb cu casă în 
apropierea orașului, tel. 217888,220211. (T)
• decomandate, zonă ultracentrală, Bulevardul 
Decebal, bl. 22, etaj 3,2 balcoane, în Deva, tel. 
214178 (T)

|L 1, faianță+parchet laminat în bucătărie, 
, IJoseală în camere, balcon închis, strada 
Cioclovina (zona Astoria), preț 750 mii. lei. 
Telefon 0722/699920. (T)
• In Hia, îmbunătățiri, informații la tel. 
0729/128429 sau 0729/033121. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1.250.000.000 lei, tel. 0254/223336 
CD.
• vând apartament in Ilia, informații la telefon 
0729/128429. (T)
• urgent, decomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, ST 54 mp, 
et. 3, zona Bălcescu, preț 930 mii. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, pachet, 
balcon, st 56 mp, contorizări complete, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
urgent, circuit, centrală termică, balcon, st 50 
mp, et 3, preț 98000 ron, negociabil, tel. 2110780. 
(Al)
• irgent, decomandate, contorizări, balcon, etaj 
intermediar, zona Mihai Eminescu, preț 90000 
ron negociabil, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2,
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2) ,
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000./RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• lufiu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)

■ Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
' ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crițului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona 1 Decembrie, cu vedere la stradă, fără 
modificări sau amenajări, etaj 2, balcon de 9

, metri, parchet, contorizări, ocupabil repede, 
'.urgent, preț negociabil, tel. 0745-302200,0788-

165703. (A4)

• 70 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet, gresie faianță 
multiple avantaje, preț 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0745-302200,0788-165703. (A4)

• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, negociabil, tel. 0788- 
165702,232808. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, bloc de cărămidă balcon, 
parchet, contorizări, vedere în 2 părți, preț 85.000 
ron, negociabil, urgent, tel. 0723-251498,0788- 
165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
interfon, zonă liniștita, ocupabil imediat, preț

' negociabil, tel. 0745-302200,0723-251498. (A4)

• sir. Decebal, zona pieței, modificat cu balcon 
mare, centrală termica, termopan, parchet, 
gresie, faianță, stare foare bună, preț 125.000 
ron, negociabil, urgent, tel. 0723-251498,0745- 
302200. (A4)
■ etaj 1, zona Ulpita. intrări separate, balcon 
închis, mici modificări, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță aerisire la baie, ocupabil 
azi, preț 125.000 ron, negociabil, tel. 0788-165702, 
0723-251498. (A4)

• cu intrări separate, str. Zamfirescu, parchet, 
balcon închis, termopan, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 115.000 ron, negociabil, tel. 
0723-251498,0745-302200. (A4)
• cu intrări separate, zona Bălcescu, etaj 1, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ocupabil pe loc, preț 84.000 ron, 
negociabil, tel. 0723-251498,0745-302200. (A4)
• decomandate, zona Decebal-piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745- 
302200. (A4)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/159303,0742/005228. (A5)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care aeține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate)__

pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 ,al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

PENTRU CASA Șl TEREN

□D ( o,Ml 
SF'

• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• dec bloc de cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu, preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• in drcuiț, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg, tel. 
231800; 0723/619177. (A9)

Cumpăr ap2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
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Personal calificat - servire ireproșabilă

situat în piața centrală, 
oferă cllenților

- produse șî preparate din
carne

- produse și preparate din
lapte

- o gamă larga de produse
alimentare

(56580)

trata* 
jptm rnr.lt?. ;
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CARBENTA S.R.L.

• Fed Herta AaMeatt. dt la 8.290 euro, preț CIP
• Fort Fudon reducere 500 euro
■ Ferii Foc» reducere 700 euro
■ Ford Moedeo tieael Aabnrrtt. de la 11990 reni
• Ford Moedee beuaă Anbiortc. de la 13.240 euro

MIRACOL’

Florăria „Emilia" este alături de dumneavoastră în orice moment al vieții, 
oferindu-vâ pentru: logodne, nunți, botezuri și aniversari cele mai deosebite 
buchete și aranjamente florale, atât naturale cât și artificiale.

Florăria „Emilia" este alături de dumneavoastră și în momentele triste, 
oferindu-vâ simboluri ale dragostei dumneavoastră fața de cei dragi și pierduți.

Vă asiguram comanda dumneavoastră pe loc, în B-dul Corvin, nr.10, parter, 
zilnic, între orele 8-21, duminica, între orele 9-18, sau prin telefon la nr. 740.022 
sau 0720/063360.

De asemenea, pentru a face o surpriza plăcută celui aniversat, comanda 
dumneavoastră se poate livra și la domiciliu!

Vâ punem la dispoziție aranjamente florale pentru a 
împodobi cât mai frumos sălile de nunți.

De asemenea, anunțăm colaborarea noastră cu INTERFLORA - mesagerul florilor 
în întreaga lume. Acum puteți trimite flori celor dragi chiar dacă sunteți plecați în 
străinătate!

NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI. LA NOI PRIMEAZĂ 
CALITATEA ATÂT ÎN ASPECTUL FLORILOR, CÂT Șl ÎN SERVIRE! 

VĂ MULȚUMIM!

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

JMOUTATEîJ

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A
PROCAR INDS.R.L Deva
în calitate de unic distribuitor, comercializează

Acordă credite pentru demararea unei afaceri, capital de lucru și investiții. 
Beneficiari: • Scoietâti comerciale;

•Persoane fizice autorizate în afaceri. ai ifnrfl rn
Dobânzi convenabile si comisioane reduse! www.durord.Gum.ru

infectei.: 0254 219112,219580.0741073215 (56608)
MW’ .

Depozit TERMOPANUl
Deva, bd 22 Decembrie, 
nr.273 (lângă A.C.R.) 
tel/fax: 0254 221931 
procarind@yahoo.com

Profile Elvial pentru tâmplăria de aluminiu: 
Profite KMG și ramplast pentru tâmplăria PVC; 
Feronerie pentru tâmplăria din aluminiu și PVC: 
Paneluri pentru uși și placări diverse;
Glafuri din marmură compozită, aluminiu și PVC.

(5659!)

RECLAME

http://www.durord.Gum.ru
mailto:procarind@yahoo.com
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SUPER OFERTĂ!
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPUWIE PVC Șl ALUMINIU l'HOFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE • RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport! 

TEL: 0/45.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter (495®)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

Stamprod

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. iii.ap 6 
tel/fox.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPCTÂR1E'
EI.'ECTROZI. SCULP. UNELTE. CUIE ELECTRICE

-1 .CHIPAMI iNTF. DE PROTECȚII 
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

S.C. PARTEMER LEG IS SRL DEVA

Tel. 0765-243768 0788.189.103
• înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59807)

GQMAB1L ANGAJEAZĂ 
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

- cuno$tln(e IT;
-vârsta maximi 40 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motivant.
Rel. la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! 
- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 
-AUTOCAD 20 Șl S0 
-ADMINISTRATOR REȚELE

TEL: 0254.206 210
MOB: 0723.130.463
E -mail office<3><im rp

Site wwwf.,iim.r<Q

la U2$4> 230.019 pentru ^ntgramul tăn perx» 
nai ir al m Ijcndk-ivd tk 15*r reducere.

3 3 0 0 2 5 - D e v a 8
S t r. 1 Decembrie 2 7 S 
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprodSrdstink.ro

Vacanta
'R* *1

• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)

• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz metan, livadă, 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală, suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400. 0720/387896, 
0746/914588. (A5)

• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp, preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
o la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădină 
centrală termică ocupabilă imediat preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp. preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacantă teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent în Deva, 5 camere, bucătărie. 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță curte, ST 850 mp, 
zonă centrală Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

• urgent, cu gradină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

• P+l, bucătărie. 3 dormitoare, 2 băi, mobilată 2 
terase, centrală termică gaz lichefiat, peisaj 
deosebit, 3000 mp, Săliște ■ Bâița. (T)

Case de vacanță (15)

• cabană din lemn, cu baie și fosă septică, și 
1800 mp teren, în Deva, zona Roci (prelungirea 
Vulcan). Tel. 0720/400439. (T)

Vând garsoniere (19)

• In Dada, bl. Gl, et. I, Deva, cu apometre și gaz 
contorizat, îmbunătățiri, tel. 223943. (T)

• în zona Liceului Pedagogic, 40 mp, 500 mii., tel. 
0745/253413.(T)
• urgent, decomandate, 32 mp, etaj 2, lângă
Poliția Nouă, 700 mii., negociabil, tel. 
0745/253413. (T)

• Deva, la Miorița, etaj 1, balcon închis, ST 32 mp, 
parchet, contorizări, preț 80000 ron, tel. 
0726/710903.(Al)

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada dc 

12 zile la numai 551» ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 30.11.2006
irf tari/fes. 02«-V2 W.Hig 

telefon . 11254/249, î".$ S

Construcții «ivite șl industriale 
OMribuție materialo construcții 

Comerț electrocaantcra

CONTABIL- ȘEF
CERINȚE:
-experiență în domeniu mîn.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucru într-o 

echipa dinamică

Deva, Aleasa Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea

(56970)

ANGAJEAZĂ in regim de colaborare 
niaseuf, maseuzâși cofimaticearâ 
calificați, cu experiență in maHajul 
anticelulitlc, de relaxare șl dc între
ținere.

SE OFERĂ: - posiblliîâți de câștig 
atractive

■ pro0r«m flexibil 
mediu do lucru plâcuto

Tel 02Mi 220019
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• urgent, zona Gojdu, piață, Mărăști, Dacia, 
decomandate sau semidecomandate, se Dferă 

I prețul pieței, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, et. 1. 
parchet, gresie, faianță, zona Piață, preț 45000

I euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 2, 
pachet, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică, garaj, 
preț 53000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, zonă centrală, Deva, preț 45000 
euro negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• urgent, zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Liceul Auto, bloc de cărămidă, etaj 1, 
decomandate, fără modificări, balcon mare 
închis, parchet, faianță, bine întreținut ocupabil 
repede, preț 130.000 ron-, negociabil, tel. 0723- 
251498,0788-165702. (A4)
• etaj 1, cu balcon, centrală termică, parchet,

I gresie, faianță, ocupabil repede, zona Astoria, 
preț 95.000 ron, negociabil, tel. 0745-302200,0788- 
165702. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă, acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 232808. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 62.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498.0788-165702. (A4)
• zona Kogălni anu, bloc de cărămidă, deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
62.000 euro, negociabil, tel. 0723-251498, 0788- 
165702. (A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet, contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță, balcon închis, beci. Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208j 
0729/018866. (A6)

I • dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)

| o zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec- camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg., 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 3-4 camere, cu sau fără amenajări, indiferent 
de zonă sau etaj, se oferă preț bun, evaluare la 
vedere, urgent, tel. 0745-302200, 0723-251498, 
232808. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, I 
centrală termică, termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212 (Al)
• urgent 2 băi, balcon, centrală termică, I 
parchet, gresie, faianță, st 102 mp, et. 2, zona 
Bălcescu, preț 52000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• in zona Banca Transilvania, dec., etî, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230.324. (A7)
bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6) '

o in Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)

• etaj I, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrali termică proprie, 2 băi. 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrali termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară Interioară, 
centrală termică, sv 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă cu grădină și anexe, Deva, Str. Livezilor, 
preț 160.000 euro. Tel. 0722/380574. (5/17.08)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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• casă, din cărămidă, 4 camere, curte și grădină, 
Ostrov, tel. 0742/056502. (nr. 8022605).
• casă nouă la 12 km de Deva, 3 nivele, garaj, 
800 mp teren, canalizare, apă, gaz, curent, 65.000 
euro, tel. 0722/564004. (T)

• casă tip vilă, in comuna Cârjiți-centru. 
asfalt și pământ aferent Relații la telefonul 
0269/561771. (nr3/OL09J006)

• la Dobra, pentru 2 familii, Str. Zorilor, nr. 
2A, anexe, teL 283350, după ora 20.00, preț 
1,5 miliarde, preț negociabil, (nr. 
3/06692006)

• Stretea, lângă Dobra la 2 km, casă nouă 
3 camere, bucătărie, antreu, grădină 33 ari, 
1,1 miliarde, preț negociabil, relații la 
telefon 0254/2833^0, după ora 20.00. (nr. 
2/06.092006)

Cumpâr casă (14)

Vând case la țară (17)

Complexul Germisara din localitatea Geoaglu Băl, (ud. Hunedoara, aflat în proces da redeschidere organizează 
sabcfb de oferi» pentru alegerea furnizorilor de produse «I servicii necesare operării tn regim hotelier, alimentare publică si bază 
de tratament wolness |i spa.
Firmele interesate sunt rugate să transmită până la data de 15.09.2006 o mapă de prezentare în pilc caro va confine:
■ prezentarea companiei ți datele publice/structura acflonariatulul;

■ ebiechjl crincioal de actrritat»;
- autorizări |i abilitări (ISO, DIN, SRAC, HACCP)
■ resursa proprii pentru distribute (depozlt/outaufllltaro/tonnonl

- oferta generală de produse/apocificații de ambabra/praf unitar
- condole de discount
- termenul do plată

- suport marketing anual/programe promovare produse
- materiale POS (unde este cazul)
- procedura de lansare a comenzHbr, program de lucru, persoană do contact
Firmele selecționate var fi contactate, se va nogcxla contractul cadru de furnizare |l în funeflo de data deschiderii complexului se va 
demara colaborarea efectivă.
Mapa sa va depune b biroul administrativ din hotel, b demisol, de luni până vineri între arab: 09.00-17.00,
Persoană do contact: Manager Complex ■ Răzvan Maro», tal. 0723/SB6.161.
Email: mare» razvon20060yahoo.com, razvun.morwOhotol■aonnlsara.ro

(62270)

• dublă contorizări, termopane, ușă metalică
, parchet laminat, gresie, faianță, preț 62000 ron, j 
| negociabil, telefon 0740/210780. (Al)

• semidecomandată contorizări, cu parchet,
I gresie, faianță balcon, mobilată etaj interme- | 

diar, zona Miorița, preț 76000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dublă decomandate, parchet gresie, faianță 
igienizată bine întreținută, zona Gojdu, 

ocupabilă azi, se acceptă și credit ipotecar, preț 
73.000 ron, neg., tel. 0745-302200,232809. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună ideal pt. investiție, închiriere, preț 66.000 
ron, negociabil, tel. 0723-251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, contorizări, parchet, faianță 
suprafață 26 mp, ocupabilă pe loc, preț, 70.000 
ron, negociabil, tel. 0788-165703,232809. (A4)
• dea, zona M. Eminescu, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (Ă6)

• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)

• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, i 
preț 235208,0724/620358. (A6)

I • în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată, 

contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)

• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)

• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet,
i contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 

206.003,230.324. (A7)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401. 
227542,seara. (A2)

• confort L decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol i 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț I 
60.000 ron. negociabil. Tel. 0741/154401, 227542: 

seara. (A2)

• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

■ semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane. ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)
• garsonieră dec, suprafață mare (41,5 mp),

I cameră cu parchet, contorizări, balcon,
1 amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000

RON neg., tel. 231800:0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• 0,80 ha, pentru cabană în Batata. tel. 233952, 
237530. (T)
• 2 terenuri extravilan de 6000 și 24700 mp, local
itatea Totești ■ Hațeg lângă Canton. Acte în 
regulă titlu și CF, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. CD
• intravilan, 4000 mp, cu pomi fructiferi, și 
clădire mare, acces la curent, gaz, apă în 
Simeria Veche, telefon 261786, mobil 
0741/631008. (T)
• intravilan, ST 3800 mp, FS 17 m, în Băcia, toate 
utilitățile, preț 3500 euro, și teren ST 1000 mp. FS 
34 m’, în Deva, prelungirea Vulcan, tel. 
0722/161644. (T) 

• in Sântandrei, suprafață totală 2400 m, 
particular, preț negociabil. ReiațB la telefon 
0254/236798 sau 0729/036071. (nr. 
3/04.092006) 

• loc de casă în Leșnic, pe DN 7, informații latei, 
0729-128-429 sau 0729-033-121.

• ofer 25 hectare cultură de porumb 
pentru siloz. Relații la tel 0745/468766 sau 
0043/262021670, seara, (nr. 5/01.092006)

• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22 m, facilitați, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• pădure, suprafețe cuprinse între 1,5-20 Ha. 
Telefon 0740/210780. (Al)

• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe intre 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă, preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcei» de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110/ 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779M+ 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp. facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• intravilan in Deva, zona Zăvoi, S 800 mp, FS 18 
m, utilități în zonă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• 5 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, fa șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termiGă, canalizare, apă, gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. TeL 235.208. 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., teL 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, 5 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (A7)
• vând in zona Crucea Roșie spațiu comercial, 5 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Vând alte imobile (27)

• vindem uscătorie, 20 mp, Cartierul Dorobanți, 
bl. 15A, parter, sc. A, cu vedere în Bulevardul 
Nicolae Bălcescu, preț 38.000 ron, negociabil, tel. 
0740/067272.225141, după ora 15.00. CD

Imobile chirii (29)

• 200 mp, teren Deva, Str. Cernei, nr. 10, pentru 
garaje, depozit, etc, tel. 0723/288282. (T)
• Brad, clădire P+l, pentru activitate corner- ~t> 
cială producție etc, faianță la parter, geamuri 
termopan, butelie GP1, supravegheată video, 
curte, 4 garaje, informații la telefon 0788/199260.

CD
• garaj, zona Casa de Cultură Deva, tel. 
0723/693417. (T)

• primescIngazdă2elevedelațară preferabil 
cls. a IX-a, condiții foarte bune, acces la 
bucătărie, baie, TV cablu, centrală termică, 
aproape de Lie. Traian, Energetic și G. Moisil, tel. 
229897 CD

• primesc in gazdă domnișoară sau doamnă 
serioasă cu serviciu, fără chirie. Doar plata chel
tuielilor pe jumătate. Condiții foarte bune, la 
casă, în Sântuhalm, telefon 210919 sau 
0721/888024. (nr. 9/07.09.2006).

• primesc In gazdă eleve, zonă centrală condiții 
foarte bune, tel. 0254/216550 Deva. (T)

• zona telecabinâ, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. CD

• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

o caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)

o gat zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

o Deva, 35 mp, amenajat occidental, 300 
euro/lună vad foarte bun, telefon 215212. (Al)

• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• lullu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)

RECLAME

stamprodSrdstink.ro
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Comemorări (76) Decese (75)

ANUNȚĂ:
Selecție de oferte în date de 14.09.200S. ora 14, la sediul din Oeaa, Piața Unirii nr. 2, 
pentru imptementarea măsurilor active de combatere a șomajului:

„Servicii de calrficare/recaiificare - fasonator mecanic”
Serviciile se adresează șomerilor indemnizați și neindemnizați din mediul 

TVral, înregistrați la AJ.O.F.M. Hunedoara. Fondurile provin din credite 
. (feme. Instrucțiunile privind termenii de referință pentru acest program 

pot fi ridicate de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă din Deva, Piața Unirii, nr. 2, cam. 18, telefon 216151,217048 - int 

2 f 8, doamna Adriana Armeanu.

La selecție pot participa furnizori de servicii de formare profesională auto

rizați conform legii, care demonstrează că au capacitatea de a furniza acest 

tip de servicii (personal calificat, dotări, viabilitate financiară, capacitate de 

plasare).
(62656) Data limită de depunere a ofertelor este 14.09.2006. ora 12.

Cu durere în suflet anunțăm pe cei care l-au cunoscut pe
NUHU SIMIONcă sâmbătă, 9 septembrie, ora 9.00, are loc parastasul de 6 săptămâni în Simeria, Biserica de la Șosea. Vă invităm cu drag.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Familia

(nr. 1/06.09.2006)

Un ultim omagiu din partea Asociației Handi- capaților Hunedoara pentru cea care a fost
MONICA ANTOCIpreședinta pe țară a Asociației Handicapaților.

Dumnezeu să o odihnească!

Cu adâncă durere în suflet soțul Gheorghe, fiul Gigi și nora Dica anunță trecerea în neființă a celei care a fost
GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA

Face înscrieri pentru clasele de postliceală la specializările:
1. Asistent gestiune (contabilitate)

2. Agent vamal

3. Funcționar bancar
4. Tehnician coordonator, activități comerciale

5. Maistru mecanic
înscrierile se fac în perioada 04.09. - 12.09.2006.

Se pot înscrie și candidați fără examen de bacalaureat.

Clasele funcționează în sistem autofinanțat.

Pentru toate specializările durata studiilor este de 2 ani.

Informații la telefoanele 221280 - 221206.

(62379)

Cu aceeași durere în suflet, soția, fiica și nepoții anunță că în 14 septembrie se împlinește un an de când cel mai bun sot, tată și bunic
ec. PETRESCU PALADAs-a stins din viată. Slujba de pomenire va avea loc în data de 9 septembrie ora 11 la mormântul din Cimitirul Catolic din Deva.

LEONORA BULACCorpul este depus la Casa Mortuară din strada Eminescu. înmormântarea va avea loc astăzi 08.09.2006 la ora 13.00.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Comemorări (76)

• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2) 

» AL Steiului, garsonieră mobilată, utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
e dec, mobilat și utilat integral, CT, zonă 
centrală, Deva, 200 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• vând chiulase motor Brașov, tel. 233952, 
237530, (T)

• vând set-motor nou, complet, Dacia 1410, 
fabricație Brașov, preț 380 ron negociabil, tel. 
0723/320995. (T)

Mobilier și interioare (47)

(nr. 4/07.09.2006)

Auto românești (36)

• vând autoturism Dacia 1300. Relații la |

telefon 0254/212910. (nr. 6/06.09.2006)

având Dada Break, an fabricație 1999, preț 85 
milioane, negociabil, relații la tel. 733133,733024; 
localitatea Brad. (T)

• dulap cu 3 uși, pat cu saltea arcuri, măsuță cu.
2 scaune, 2 bucăți noptiere, bibliotecă, dulap cu
3 uși cu vitrină Deva, telefon 0254/225034. (T)

• urgent, dulap 2 părți, masă mică cu 2 fotolii, 
masă mare cu 4 scaune, birou mare cu scaun, 
bibliotecă mare, covor bordo cu medalion 3/4, 
persan, bibliotecă mică, preț avantajos. 
Informații la tel. 0723/851439, după ora 16,00.

• vând mobiă, dulap haine, fotolii - 2 buc, birou 
pentru elev, canapea extensibilă pt. 2 persoane, 
informații latei. 0726/613054, (T)

Soția Nica și cumnata Tiberia anunță cu durere în suflet că se împlinește 1 an de la plecarea în veșnicie a celui care a fost un bun sot și cumnat
prof. CEACU SIMIONdin Măceu. Parastasul de pomenire are loc duminică, 10.09.2006, ora 10.00 la Biserica Ortodoxă din satul Măceu.

Familia Enășel amintește trecerea a 6 luni de la pierderea celui care a fost
PETRU ENĂȘELParastasul de pomenire are loc sâmbătă 9 septembrie, ora 10.00, la Biserica Ortodoxă Hunedoara.

Auto străine (37)
Aparate foto si telefonice 
(50)

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând Lada Break 1200, sau schimb cu tractor 
mic, moară păsat, (220 V), tel. 233952,237530. (T)
• vând Volvo V4,1,9 TDI, an 2001, full-electric, 
climă, ABS, SRS, MP3, jante Al 16, înmatriculat, 
8500 euro, tel. 0723/301857, (T)

• vând Sagem MYZ-5 (clapetă culisantă), 
cameră foto, 120 euro, tel. 0723/227569. (T)

Altele (61)

Calculatoare și accesorii (51) (nr. 8022606/06.09.2006)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

] > vând mori de măcinat cereale, tei. 282779. (T)

• vând motor de tractorU650,circular cu trans
misie la priza tractorului, tel. 282779. (T)

• vând calculator Pentium II, 64 Mb Ram, 
HDD 3,2 Gb, placă video 256 RAM, preț 250 
ron, negociabil, telefon 0723/447016. (nr. 
5/05.09.2006)

• vând cereale, ovăz ți grâu, In cantități 
mari, preț negodabiL Relații la tei 
0745/468766 sau 0043/262021670, seara, (nr. 
5/0L092006)

• Pierdut Camei de Asigurat pe numele 
Mureșan Elisabeta. Se declară nul. 
(03/07.09.2006)
• Pierdut Carnet de Handicap pe numele Salca 
Sanda. Se declară nul. (nr. 8/07.09.2006).

• cumpăr lăzi și paleți de plastic, tel. 
0723/227569. (T)
• vând 3 căzi (voz), motor electric 13; 2; 4 kw, 
vană fontă, foastăn plop 3 mc, telefon 
0723/086986. (T)
• vând ceas de damă, elvețian, tel. 224643. (T)

(nr. 7/07.09.2006)

• vând generator nou, nefolosit, trifazic, mono- 
fazic, motorină, pornire la cheie, preț foarte bun, 
tel. 0723/823429. (T)
• vând lacăte speciale anțiefracție Diskuss 
(Germania), tel. 0723/227569. (T)
• vând im trunchi de cireș uscat, 80 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560. (T)

• vând tractor 6S0, cu plug, sl semănătoare \ 
grâu șl porumb. Reiate la telefon 1 
0743/030123. (nr. 5/31.082006)

Electrocasnice (56)

• vând tractor U 650 șl alte utUaje agricole, 
ilare foarte buiă, preț negociabil Relați la 
teL 0745/468766 sau 0043/262021670, seara, 
(nr. 5/0 L092006)

• vând frigider ■ capacitate 2401, stare bună de 
funcționare, preț 170 ron, și ladă frigorifică cu 4 
sertare, stare bună, preț 150 ron, tel. 
0745/164633, (T)

• vând mașină de cusut Naumann Germană, 
705, tel. 224643. a)

• vând familii de chinchilla și pui de 8 și 
respectiv 6 luni, preț negociabil, tel. 0749/068781. 
CT)
• vând mascul foxterier, 9 luni, exemplar 
superb, temperament deosebit din părinți buni 
vânători, crescut la curte, ofer pentru montă 
mascul ciobănesc mioritic, talie foarte mare, 
diplome în expoziții, exemplar unicat, preț 
rezonabil, tel. 0720/575832. (T)
• vând porumbel voiajori, sport și standard, 40 
de bucăți, două voliere, cu suma de 20 milioane, 
Deva, telefon 0254/225034. (T)

Prestări servicii (72) Oferte locuri de muncă (74)

Piese, accesorii (42)
Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Pierderi (62)

• femeie serioasă, cu experiență, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase. Ofer și pretind seriozitate. 
Informații la telefonul 0723/851439, după ora 
16,00.

• persoană flzicA efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T) •

• SC LIANA DEEA SRL Hunedoara, telefon 0254- 
718010, angajează și instruiește persoane fără loc de 
muncă, prin programul de stimulente financiare al 
ANDZM, pentru posturile: confecționer textile - 3 
posturi.

(nr. 6/07.09.2006)

• vând motor electric, 17 Kw, preț nego
ciabil, trifazic, relații la telefon 0254/283350, 
după ora 20.00 (3/H4M2006)

• ofer plslcuțl de 7 săptămâni, ei așteaptă un 
stăpân iubitor. Doritorii pot suna la telefonul 
216004. (T)

• vând cereale boabe și știuleți, tel. 282779, (T)

• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Buzatu 
Erica. Se declară nul.
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Lazăr 
Petrișor. Se declară nul. (nr. 1/07.09.2006).
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Lazăr 
Rodica. Se declară nul. (nr. 1/07.09.2006)

Matrimoniale (69)

• tânără, 25/170/60. titrată, realizată profe
sional, doresc cunoștință persoană licențiată, 
stilată pentru o relație de durată/căsătorie, tel. 
0746/422208,0723/217065. (D
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• SC TOTALITARIS COM DIVERS SRL Deva, 
distribuitor autQrizaț bere,, bAautpri și produse 
alimentare, angajeaza agenți vanzari. pentru zona: 
Petroșani, H^țeg, Hunedoara si Oraștie. CV-urile șe pol rfmitepnhfax: 0254/230450,0254/222344.saula 
sediul firmei din Deva, Calea Zarandului, nr.63.

(nr. 7/05.09.2006)

• Societate comercială angajează facturistă - 
vânzătoare în magazin (minim 1 an experiență). 
Salariu atractiv, bonuri, transport. Informații: 
0254/210923 sau 0744/620427, fax: 0254/210924.

(4547181/04.09.06)

/ '  

• Societate Comercială angajează șofer profe
sionist pentru distribuție. Informații la telefoanele 
0744/605685 sau 0254/223950.

(4/05.09.2006)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun caută reprezentant zonal pentru județul Hune
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urile la fax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

RECLAME
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PESCORT A încercat să ceară ajutor
• încă o victimă. Autoritățile sanitare indoneziene au anunțat, joi, decesul unei femei, infectate cu virusul H5N1 al gripei aviare, pe insula Sulawesi, numărul victimelor ajungând astfel la 47.
• Blocați. Un incendiu izbucnit, ieri, într-o mină auriferă din estul Siberiei, cotată la bursa de la Londra, a blocat mai mult de 30 de mineri în subteran.

Yoko Ono Lennon alături de David Leaf și John Scheinfeld, co-scenariști, regizori și producători, a anunțat lansarea noului documentar, „The US vs John Lennon”. Filmul se referă la perioada 1966-1976. (Foto: epa)
în cursa 
Oscarurîlor

Pus la 
plată

■ Fata ținută captivă în 
Austria a declarat că 
încercările ei au trecut 
neobservate.Viena (MF) - Fata din Austria care a fost ținută timp de opt ani captivă într-o celulă, a declarat, marți, că a încercat să ceară ajutor, prin semne făcute din ochi, persoanelor cu care se întâlnea ocazional în prezența „temnicerului” ei, dar nu a fost înțeleasă.Natascha Kampusch, acum în vârstă de 18 ani, fata care a reușit să evadeze din locul unde era ținută sechestrată de opt ani, a • declarat, într-un interviu, că încercările ei de a semnala celor cu care se întâlnea că este ținută prizonieră au trecut neobservate de aceștia.
Părea fericităUn prieten al lui Wolfgang Priklopil, bărbatul care a ținut-o captivă pe fată, a declarat
Accident la o mină din IndiaBucurești (MF) - Filmul „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, de Cătălin Mitulescu, este propunerea României la Oscarul pentru cel mai bun film străin, a declarat Decebal Mitulescu, directorul Centrului Național al Cinematografiei. Nominalizările la Oscar vor fi anunțate pe 23 ianuarie.

Paris Hilton, 
arestatăNew York (MF) - Paris Hilton a fost arestată la Hollywood, fiind suspectată că a șofat sub influența alcoolului, a anunțat poliția din Los Angeles. Poliția a oprit-o pe Paris și i-a făcut un test de alcoolemie după ce a constatat că aceasta conducea haotic. Hilton a fost reținută pentru că șofa sub influența alcoolului și apoi eliberată, a anunțat poliția.

Los Angeles (MF) - 
Michael Jackson a 
fost condamnat de 
un judecător din 
Los Angeles să-i 
plătească 60.000 
de dolari fostei sale 
soții, Deborah 
Rowe, sumă care 
să acopere cheltu
ielile pe care le-a 
avut în procesul pe 
care l-a intentat în 
vederea obținerii 
custodiei celor doi 
copii pe care îi are 
cu starul. 
Judecătorul i-a dat 
lui Jackson termen 
până la 28 septem
brie să plătească 
banii respectivi. 
Inițial, Rowe solici
tase 195.000 de 
dolari. Judecătorul 
a stabilit ca suma 
pe care Jackson o 
va plăti să fie de 
60.000 de dolari, 
având în vedere că 
Rowe a primit opt 
milioane de dolari 
în urma divorțului.

New Delhi (MF) - Cel puțin 54 de mineri indieni probabil au murit după ce plafonul unei exploatări de cărbuni din regiunea Jharia s-a prăbușit din cauza unei deflagrații. „Este o situație fără precedent, iar

Adunați la intrarea în mină
(Foto: EPA)

David Lynch a luat Leul de Aur

Maimuța își plimbă puiul în țarcul său de la grădina zoologică din Osnabrueck, Germania. (Foto: epa)

■ Trofeul i-a fost acordat 
regizorului David Lynch 
pentru întreaga carieră la 
Mostra din Veneția.Veneția (MF) - Organizatorii celei de-a 63-a ediții a festivalului de cinema de la Veneția i-au înmânat regizorului David Lynch, miercuri seara, un Leu de Aur pentru întreaga sa carieră.„Inland Empire”, cel mai recent film al regizorului american, maestru al ciudatului și efectelor vizuale, a fost proiectat la Veneția miercuri seară, în avanpremieră internațională și în afara competiției oficiale. Producția asupra căreia planează misterul de mai multe luni, este
Pe primul loc în topurile muzicale

Ceremonie în cadru privatSydney (MF) - Steve Irwin va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private, care va avea loc în următoarele șapte zile, a declarat tatăl acestuia. Va avea loc într-o locație care nu va fi dată publicității. El a adăugat că o ceremonie publică in memoria lui Steve Irwin va avea loc în următoarele două săptămâni.într-un interviu acordat CNN, Philippe Cousteau, care era împreună cu Irwin în momentul în care acesta a decedat, a promis că va finaliza documentarul marin. Terri Irwin a văzut corpul neînsuflețit al soțului ei după ce acesta a fost supus unei autopsii în urma căreia s-a stabilit că moartea a survenit în urma înțepăturii veninoase. Tatăl lui Irwin a declarat că Terri rezistă foarte bine dar e îngrijorată pentru copii. El o va ajuta pe Terri să continue activitățile de conservare a mediului demarate de fiul său.

■ Noul album al lui Bob 
Dylan, „Modern Times", 
e pe primul loc în topu
rile din Statele Unite.Los Angeles (MF) - Bob Dylan (65 ani) a reușit să ajungă pe primul loc în topurile muzicale din Statele Unite, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, fiind cel mai în vârstă artist care are un album ce

CUVÂW

Natascha la postul TV ORF
(Foto: EPA)recent că el a văzut-o de mai multe ori pe Natascha Kampusch în prezența prietenului său, dar aceasta părea fericită la acel moment. Kampusch a reușit să evadeze pe 23 august, în timp ce Priklopil își spăla aututurismul. Bărbatul o răpise în urmă cu opt ani de la școală și a ținut-o captivă într-o cămăruță din garajul său, fără ca nici o persoană din comunitatea .respectivă să observe că sub ochii lor se petrece o tragedie. Fata nu a făcut până ascum decât scurte declarații prin intermediul unui psihiatru, singura fotografie prezentată fiind cea de când ea avea zece ani.

șansele de supraviețuire sunt nule”, a declarat Partha Bhat- tacharya, președintele companiei miniere Bharat Coking Coal Limited. Incidentul s-a produs miercuri seara într-o mină din districtul Dhanbad, situat în statul indian Jharkhand (est), explozia fiind provocată de acumulări de metan. „Minerii lucrau la o adâncime de 460 de metri în momentul în care s-a produs explozia, concentrația de oxigen fiind redusă la zero”, a afirmat Bhat- tacharya, a cărui companie este proprietarul minei. Trei mineri au fost salvați.

David Lynch și trofeul pentru întreaga sa carieră (Foto epa)un film-fluviu de trei ore, cu tonalități sumbre și are toate elementele necesare pentru a-i atrage pe fanii lui Lynch.
domină clasamentele. Albumul „Modern Times” s-a vândut în 192.000 de copii în weekend-ul trecut, acestea fiind cele mai mari vânzări înregistrate din 1991, când firma Nielsen SoUndScan a început să colecteze date de la punctele de vânzări. Johnny Cash și Ray Charles au avut amândoi albume pe primul loc în ultimii ani, însă au fost scoase pe piață după moartea
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în acest film, Lynch interpretează două cântece proprii.La 60 de ani, David Lynch este cel mai tânăr realizator 
lor. Dylan a ajuns ultima oară pe prima poziție a topurilor în 1975, cu albumul „Deșire”. Celelalte albume care au ajuns pe primele poziții ale topurilor au fost „Blood on the Tracks” (1975) și „Planet Waves” (1974). „Modern Times” a intrat pe primul loc și în topurile de vânzări din Australia, Canada, Danemarca, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia și Elveția, potrivit Columbia Records. 

care a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră. „Ceea ce îmi place la cinema este faptul că, în momentul în' care lumina se stinge, cortina se ridică și intri într-o nouă lume.”, a spus el.„Inland empire” le prezintă spectatorilor viața interioară a lui Nikki (Laura Dern), actriță de la Hollywood care se îndrăgostește de partenerul ei (Justin Theroux) în timp ce filmează pentru un film. în momentul în care încep filmările, viața Iui Nikki se confundă cu cea a personajului ei și fantasmele contamină realitatea. „Nu aveți absolut nici o șansă să vă răspund la întrebări”, a declarat Lynch, care a fost asaltat de jurnaliști la finalul proiecției filmului.

Dansul dragonului, originar din vremea dinastiei Han, împreună cu dansul leului este un mod tradițional de a inaugura afaceri în comunitățile chineze din întraga lume. (Foto: epa>


